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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑  เหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ 

ตามท่ีมาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริก ารสาธารณะ และการจ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก
ปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานของรัฐ ให้เป็นตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมาตรา 258 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือใช้ระบบข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
และปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้  และมีกลไกการ
ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

 แต่ในปัจจุบันระบบการบริหารงานภาครัฐไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่แต่ละคนจะยึดติดกับหน้าที่ของตนเอง
ตาม Job Description มากจนเกินไป ต่างคนต่างมุ่งท างานที่อยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของตน 
ขาดความมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน ส าหรับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นผลสัมฤทธิ์เฉพาะบุคคล 



 
 

   ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรือ่งการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณีการบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๑ : บทน า                                                                             รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)               
  

1-2 
 

(Private victory) เนื่องจากบุคลากรภาครัฐขาดความตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ร่วมกันขององค์กร 
(Public Victory) ประกอบกับการมีระบบประเมินผลงานที่ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่แท้จริง 
ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการท างาน ซึ่งส่วนใหญ่ระบบงานภาครัฐจะมีการก าหนดขั้นตอน  
ในการด าเนินการที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก งานแต่ละชิ้นถูกก าหนดให้มีการเสนอพิจารณาหลาย
ขั้นตอน ท าให้การด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์ต้องใช้เวลานาน ก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินงาน อันไม่เป็นการสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 อีกทั้งมีกลไกในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่มีความเข้มงวดมากเกินไปจนกระทั่งขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ ปัญหาเกี่ยวกับการมีกฎระเบียบของทางราชการจ านวนมากเกินความจ าเป็น ย่อมก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการเช่นกัน นอกจากนี้ การออกกฎระเบียบขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
บังคับกับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่กลับมีการน ากฎระเบียบนั้นมาปรับใช้กับกรณีอ่ืน ๆ      
อีกหลายกรณีที่มีสภาพปัญหาแตกต่างกัน อันเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk) เหล่านั้นมากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่จะมีการก าหนดตัวชี้วัด (Key performance Indicators หรือ KPIs) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในเชิงปริมาณ โดยไม่ได้ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ในเชิงยุทธศาสตร์เท่าที่ควร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศไทย หากจะแก้ปัญหาและขจัดอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ จ าต้อง
ปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยทั้งระบบ โดยการสร้างระบบการบริหารงาน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม แต่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบการ
ตรวจสอบที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินการจัดท า
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐที่มีการก าหนดรายละเอียดทั้งในด้านการบริหารงาน
บุคคล กลไกการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดปัจจัยสนับสนุนที่ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสั่งคมในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น การก าหนดค่าตอบแทน การ
พิจารณาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเ พ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด าเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่องดังกล่าว 

 อย่างไรก็ดี คณะอนุกรรมการด าเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ       
ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ที่ 4/2560 ลงวันที่       
9 พฤษภาคม 2560 โดยมีอ านาจหน้าที่ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการบริหารงาน
ภาครัฐมีขอบเขตกว้างขวาง การด าเนินการเพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิรูปอย่างเป็นธรรม สมควรเลือก
ส่วนงานหนึ่งภายในหน่วยงานของรัฐแต่ละประเภทขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study)                  
ในการศึกษาปัญหาในการบริหารงานของหน่วยงานนั้น เมื่อสามารถเข้าใจปัญหาที่แท้จริง ไม่ว่าปัญหา



 
 

   ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรือ่งการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณีการบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๑ : บทน า                                                                             รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)               
  

1-3 
 

นั้นจะเกิดจากคน กลไก หรือปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ก็ตาม แล้วจึงก าหนดรูปแบบและวิธีการในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานนั้น ๆ แล้วจึงน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบต่อไป ส าหรับหน่วยงานที่จะใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) นี้  
เห็นสมควรเลือกหน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะที่เป็นสายสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(Back Office) เช่น ส่วนการเงิน ส่วนการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งส่วนงานที่รับผิดชอบงานพัสดุ เนื่องจาก
ภารกิจของหน่วยงานที่เป็นสายสนับสนุน (Back Office) ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป
โดยตรง 

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการจ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดนิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายความ
ว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงเป็นการบูรณาการระบบการบริหารงานพัสดุของ
องค์กรภาครัฐมาอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้ กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การบริหารงานพัสดุขององค์กรภาครัฐมีจ านวนมากมาย บุคลากรด้านพัสดุจึงต้องมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญมาก อีกท้ังหลายหน่วยงานยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น การปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ดี ระบบการบริหารพัสดุ
ขององค์กรภาครัฐในหลายหน่วยงานก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบที่มีความเข้มข้น
มากเกินไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุมีความเกรงกลัวความผิดอาญาจนท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ยากล าบากและอาจจ าเป็นต้องจัดซื้อสิ่งของที่มีราคา
แพงกว่าปกติ เพ่ือความถูกต้องและโปร่งใส หรือได้ของที่ไม่มีคุณภาพ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐ
บางแห่งยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุเท่าที่ควร ท าให้บุคลากรเหล่านี้
ขาดความก้าวหน้าในสายตาของตน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการศึกษาระบบการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ โดยเปรียบเทียบทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมทั้ง
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หน่วยงานของรัฐอื่น เช่น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit หรือ SDU) เพ่ือใช้เป็น
กรณีศึกษา (Case Study) ในการสร้างระบบการบริหารงานพัสดุภาครัฐรูปแบบใหม่ หากระบบการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐรูปแบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ก็สามารถน ามาปรับใช้กับระบบ
การบริหารภาครัฐทั้งระบบต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 

๑.2.1 เพ่ือทราบปัญหาการบริหารงานภาครัฐที่เกิดจากระบบการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ของประเทศไทยในหน่วยงานของรัฐแต่ละประเภท 

๑.2.2 เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงระบบการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.2.3 เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และแนวทาง
การพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐัหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๑.3.  ขอบเขตการศึกษา 

๑.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กฎหมายก่อนและหลังประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ในทุกขั้นตอนของหน่วยงานของรัฐที่คัดเลือกในแต่ละกลุ่มตามที่ก าหนดโดยการลงพ้ืนที่
เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งค านึงถึงลักษณะการบริหารงานภายในองค์กร อาทิ การรวมศูนย์การ
บริหารหรือการกระจายอ านาจบริหาร ขนาดองค์กร และประสิทธิภาพการบริหารงาน 

๑.3.1.1  กลุ่มภาคราชการ 

๑) ราชการส่วนกลาง ให้ศึกษาส่วนราชการในระดับกรม จ านวน 2 แห่งโดยแยก
เป็นกรมที่มีส่วนราชการในสังกัดเฉพาะส่วนกลางอย่างเดียว จ านวน 1 แห่ง และกรมที่มีส่วนราชการ
ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 1 แห่ง 

๒) ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด) จ านวน 1 แห่ง 

๑.๓.๑.๒  กลุ่มราชการส่วนท้องถิ่น ให้ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ
เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด รูปแบบละ 1 แห่ง 

๑.๓.๑.๓ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ศึกษาให้ศึกษารัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ จ านวน 2 แห่ง 
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๑.๓.๑.๔ กลุ่มองค์การมหาชน ให้ศึกษาองค์การมหาชนที่มีความแตกต่างกันจ านวน 2 
แห่ง 

๑.3.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบเกี่ยวกับการปรับตัวของบุคลากรของรัฐต่อการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ (การยอมรับ การให้
ความร่วมมือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความโปร่งใส) 

๑.3.3 น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับงาน
พัสดุภาครัฐ  ที่พบจากการศึกษา ตลอดจนผลการวิเคราะห์ผลกระทบในบริบท ดังต่อไปนี้ 

๑.3.3.1  ประสิทธิภาพการบริหารงาน (ทั้งในแง่ของเวลา ขั้นตอนตามกฎหมาย
และ ขั้นตอนการบริหารงานภายใน ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนการท างาน 
ตลอดจนอัตราก าลังคนที่ใช้ในกระบวนการ) 

๑.3.3.2  การปรับตัวของบุคลากรของรัฐต่อการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ (การยอมรับ การให้ความร่วมมือ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา และความโปร่งใส) 

๑.3.4 วิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ว่า
ได้แก้ไขสภาพปัญหาที่ผู้ด าเนินการค้นพบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยพิจารณา
เทียบเคียงกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุและระบบการบริหารงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑.๔  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๔.๑  ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) ก าหนด 

๑.๔.๒ ท าให้ทราบระดับความรู้ ความรู้สึก และปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด 

๑.๔.๓ ท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
ความเป็นจริง 

๑.๔.๔ ท าให้ได้แนวทางในการสร้างขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติตามกฎหมายและการ
พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ถูกทาง 
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๑.๔.๕ ท าให้สามารถน าข้อค้นพบมาใช้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้มีความกระชับ ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดต้นทุนในการด าเนินการให้น้อยลง 
สามารถตอบสนองเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ 

๑.๔.๖ ท าให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และความยุติกรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
อันเป็นหลักการส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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บทที่ ๒ 
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดซื้อจดัจ้าง 

ภาครัฐของประเทศไทย 

 

๒.๑ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศ 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของประเทศไทยในปัจจุบันผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐดังต่อไปนี้ 

(๑)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(๒)  กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(๓)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              

พ.ศ. 2560 
(๔) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(๕) ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
(๖)  หนังสือซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ อนุมัติยกเว้นและตอบข้อหารือของ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(๗)  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 
(๘)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก

คลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๙)  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
(๑๐) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่             
พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๑๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๑๒) พระราชบัญญัติ  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ                    

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๓) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
(๑4) พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 
(๑5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 
(๑๖) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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(๑8) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎหมายทั้ง ๑8 ฉบับข้างต้น เป็นกฎหมายที่ต้องใช้ประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุของภาครัฐในประเทศไทยและคณะที่ปรึกษาได้น าเสนอไปแล้วโดยละเอียดในรายงาน
ผลการศึกษาเบื้องต้น อย่างไรก็ตามสามารถสืบค้นกฎหมายทั้ง 18 ฉบับ ได้จากราชกิจจานุเบกษา             
ทีเ่ว็บไซต์ www.ratchatkitcha.soc.go.thและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

เนื่องจากในขอบเขตการด าเนินงานข้อ ๓.๑ คณะที่ปรึกษาต้องท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ๔ กลุ่มคือ กลุ่มราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มราชส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มรัฐวิสาหกิจและกลุ่มองค์การมหาชน ซึ่งใช้ก่อนการบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่    
ท าให้ม ีความจ าเป็นต้องอ้างถึงกฎหมายเหล่านั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการรวบรวมและสรุป
สาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งจะน าเสนอโดยล าดับดังนี้ 

๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๑.๓ กฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงการคลังจ านวน ๙ ฉบับ 
๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ             

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๑.๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๑.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๒.๑.๗ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙  
๒.๑.๘ ระเบียบปฏิบัติงาน หมวด 5 การพัสดุและทรัพย์สิน ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
๒.๑.๙ ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔  
๒.๑.๑๐ ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร

พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดของกฎหมายข้างต้นมีดังนี้ 

๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกยกร่างขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกฎหมายมาตรฐานเดียวกันส าหรับใช้บังคับในหน่วยงานของรัฐซึ่งเคยมีกฎหมายใช้แตกต่างกัน 
โดยมีเจตนารมณ์ที่ส าคัญคือการป้องกันและปราบการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง
ในภาครัฐของประเทศไทยที่ถูกจัดล าดับดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น โดย Transparency International 
อยู่ในล าดับที่ 102 จากทั้งหมด 177 ประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และในปี พ.ศ. 2๕๕๗  มีการปรับปรุง
ขึ้นจนอยู่ในอันดับที่ 85 แต่คะแนนโดยรวมดีขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 35 คะแนนเป็น 38 คะแนนจาก 
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100 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๘, หน้า ๙) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลักดันให้มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิผล ส่งเสริมการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ได้สินค้าและบริการตรงกับการใช้งาน มีคุณภาพดี ใช้ได้คุ้มค่า  
(ครรชิตพล สุนทรชัยยา, ๒๕๕๘) 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ยกร่างโดยใช้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๓ ฉบับ คือ 
กฎหมาย UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Laws on 
Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment)  ความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement : TPP) ความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์การการค้าโลก (WTO 
Government Procurement Agreement : GPA)  และนโยบายด้านที่ 10 ของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา คือ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้มีการปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย
ผลการประเมินต่อประชาชนการน าแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) (อานันท์ เกียรติสารพิภพ, ๒๕๖๐) 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส าคัญ
หลายประเด็นที่ไม่มีในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  สาระส าคัญดังกล่าว            
มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑.๑.๑  ขอบเขตการใช้บังคับ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ
แก่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 
๖) เว้นแต่ (๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
ยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา  
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ และ (๕) การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่ วยเหลือนั้นร่วมกับ
เงินงบประมาณ (มาตรา 7) 
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๒.๑.๑.๒  หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐           
วางหลักการจัดซื้อจัดจ้างไว้ 4 หลักการ ได้แก่ ความคุ้มค่าโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และตรวจสอบได้ (มาตรา ๘) 

๒.๑.๑.๓  การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เมื่อทราบยอด
งบประมาณประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๑) 

๒.๑.๑.๔   การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดย
การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างและให้มีผู้สังเกตการณ์ที่มีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วย (หมวด ๒ มาตรา ๑๕-๑๘) 

๒.๑.๑.๕ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ก าหนดให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
การจัดท าประกาศเชิญชวน การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ ชนะการ
เสนอราคา การประกาศยกเลิ กการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง  การท าสัญญาและการแก้ ไขสัญญา  
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐได้อย่างเต็มรูปแบบ ( มาตรา ๑๑, ๖๒, ๖๓, ๖๖, ๖๗, ๗๗, ๙๓ และ ๙๘) 

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชน             
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อีกมาตรการหนึ่ง คือ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในพระราชบัญญัติฯ ก็ได้มีการรับรองให้น าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

๒.๑.๑.๖  คณะกรรมการ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ รวม 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 20) คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา ๒7) คณะกรรมการราคากลาง
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และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา ๓2)  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (มาตรา 
๓๗) และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (มาตรา 41) 

๒.๑.๑.๗  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ก าหนดให้ราคากลาง หมายถึง  ราคาที่ ได้จากการค านวณตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนดราคาอ้างอิงของพัสดุราคามาตรฐาน (สงป./ ICT) สืบราคาจาก
ท้องตลาดราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ราคาอ่ืนใดตาม
หลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐนั้น 

นอกจากนั้น ยังก าหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการราคากลางก าหนดและประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๔) 

๒.๑.๑.๘  การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศและให้ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด (หมวด ๕ มาตรา ๕๑-๕๓) 

๒.๑.๑.๙ การมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น (มาตรา ๑๓) 

๒.๑.๑.๑๐  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ๓ วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และ
วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒.๑.๑.๑๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ก าหนดให้คัดเลือกข้อเสนอโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ าสุดเสมอไป แต่ให้พิจารณา
คุณภาพประกอบราคาได้ โดยจะใช้เกณฑ์ใดและให้น้ าหนักในแต่ละเกณฑ์เท่าใดต้องมีการประกาศให้
ทราบเป็นการล่วงหน้าในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๖๕) 

๒.๑.๑.๑๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้ที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (มาตรา ๑๐๔-๑๐๖) 

๒.๑.๑.๑๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุภาครัฐ 

ก าหนดให้กรมบัญชีกลางรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุภาครัฐ                
การฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัติ นี้ เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่าน 
การฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานจะได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน (มาตรา ๔๙) 

๒.๑.๑.๑๔ การอุทธรณ์ 

ก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้ กรณีที่เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 
๑๑4 – ๑๑9) 

๒.๑.๑.๑๕ บทก าหนดโทษ 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวมทั้ง
ผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น  (มาตรา ๑20) 

 

๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๑.๒.๑ ขอบเขตการบังคับใช้ 

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้แก่ ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หน่วยงาน
อิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒.๑.๒.2  ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบฯ และผู้มีอ านาจ
ด าเนินการหรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดซึ่งสังกัด
หน่วยงานของรัฐเดียวกันก็ได้ โดยค านึงถึงระดับต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจเป็นส าคัญ ผู้รับมอบอ านาจต้องรับมอบอ านาจนั้นและจะมอบต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ กรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบอ านาจ อาจมอบอ านาจนั้นต่อไปได้ในกรณีมอบอ านาจให้แก่รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบด้วย แต่กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน               
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นก่อน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะ
มอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบ
อ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีเป็นราชการส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่ง
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สังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยค านึงถึงระดับต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจเป็นส าคัญ  แต่กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นก่อน (ข้อ 6 - 8) 

๒.๑.๒.3  การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเมื่อทราบว่าได้งบประมาณแล้ว 
โดยแผนจะต้องประกอบด้วย (๑) ชื่อโครงการที่จะซื้อจะจ้าง (๒) วงเงินที่จะซื้อจะจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดประกาศเผยแพร่
แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิด
ประกาศ หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่ จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้นได้ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมระบุ
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ ๑๑ - ๑๓) 

๒.๑.๒.4 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เว้นแต่
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2รายขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

๒.๑.๒.5 การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ โดยต้องมีรายการ รวม 8 รายการ (ข้อ ๑6) 

๒.๑.๒.6  การจัดท าพัสดุเอง 

ในกรณีที ่มีการซื ้อหรือจ้าง เ พื่อจัดท าพัสดุเอง  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้อง
แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมี
คุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว (ข้อ ๑8) 

๒.๑.๒.7 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

1) การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอส่วนในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และ             
การประชุมของคณะกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ข้อ ๒๑) 

๒) การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 5 ล้าน อาจน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐถ้ามีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ต้องเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนส่วน
รัฐวิสาหกิจจะก าหนดแตกต่างได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยก็ได้ (ข้อ 45) 

3) การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างผ่าน
หัวหน้าพัสดุเพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ โดยในรายงานขอซื้อขอจ้างต้องมีรายละเอียด 
รวม 6 รายการ (ข้อ ๒2 - 23) 

4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ระเบียบกระทรวงการคลังฯก าหนดให้มีคณะกรรมการซื้อหรือจ้ าง  ได้แก่  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๒5) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องมีประธาน 1คนกรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน 
ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คนแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน        
โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการ              
ที่เป็นบุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง (ข้อ ๒๖) 

5) การประชุมของคณะกรรมการ 

องค์ประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีประธาน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง ยกเว้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีมติเอกฉันท์หากกรรมการ
ของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุม (ข้อ ๒7) 

6) การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง 
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ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในงานที่ได้รับแต่งตั้งนั้น และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อ่ืนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน
ต่อไป (ข้อ ๒7) 

7) การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร 

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนและการขายหรือให้เอกสารแตกต่างกัน
ตามวิธีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ หากเป็นวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-market) เผยแพร่
ประกาศและเอกสารไม่น้อยกว่า 3วันท าการ วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
พิจารณาตามวงเงินตั้งแต่ 5 – 50 ล้าน เผยแพร่ตั้งแต่ 5 – 20 วันท าการ (ข้อ ๕๑) วิธีสอบราคา 
การให้หรือขายเอกสารให้ด าเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเผยแพร่ไม่น้อย
กว่า 5 วันท าการ (ข้อ ๖๓) การให้หรือขายเอกสารให้ด าเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสาร โดยก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดท า
เอกสารนั้น (ข้อ 49) 

8) วิธีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐานซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้า
หรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในระบบ e -catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การเสนอราคา โดย             
ใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 
บาท กับการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
5,000,000 บาท (ข้อ 30) 

ขั้นตอนวิธี e-market 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ร่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จัดพิมพ์
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ร่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-market) 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง               
ด้วยวิธี e –market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า                
3 วันท าการ 
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กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง              
ที่ลงทะเบียนในระบบ e –GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e –catalog ที่มีความสอดคล้องกับที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e –GP 

การเสนอราคาโดยวิธี  e-Market ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ โดยมีวิธีการเสนอราคา โดยใบเสนอ
ราคา และโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

การพิจารณาผลการเสนอราคากรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย ให้เสนอความเห็น
ให้ซื้อหรือจ้าง จากรายที่เสนอราคาต่ าสุด กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่
เสนอราคาในล าดับแรกกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อราชการ ให้เสนอความเห็นให้รับราคา หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสม
และไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพ่ือยกเลิกและด าเนินการใหม่ 
หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีไม่มีผู้เสนอราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพ่ือ
ยกเลิกและด าเนินการใหม่ หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 34 - 42) 

(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่ 
การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e–catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e–bidding)ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 31) 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ น าเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์   

ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายใน
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 

คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นตรวจสอบการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน และเอกสารพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เอกสารเสนอราคา
ครบถ้วนถูกต้อง และมีคุณสมบัติและข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 รายและความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อ 43 - 60) 

(3) วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได ้(ข้อ 32) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารสอบราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนามในการท าเอกสาร
สอบราคาเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้กระท าพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐโดยยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง โดยระบุวันและเวลาที่รับซองออกใบรับให้แก่
ผู้ยื่นซอง ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  

คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคาเปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
และเอกสารหลักฐานคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วนพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคาจัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย แล้วจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่(ข้อ 61 – 73) 

(๔) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ  
เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

คณะกรรมการส่งหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการมายื่นข้อเสนอ โดยจะต้อง
ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ มีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
น้อยกว่า 3 ราย  

ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาตามวันเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดท าหนังสือเชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดรับซองและเปิดซองข้อเสนอของผู้ประกอบการทุกราย 
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกแผ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา 
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ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดพิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วจัดท ารายงานผลการ
พิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 74 - 77) 

(5) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้า
มาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 78 - 81) 

(๖) การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบและขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุม
การส ารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งการบ ารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของ
โครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ต้องเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ
ก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินโครงการ โดยสามารถด าเนินการได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ จ้างออกแบบควบคู่การ
ก่อสร้าง (Design & Build Project) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) และจ้าง
ออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) (ข้อ 82) 

(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการซื้อหรือจ้าง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑) การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีคุณลักษณะที่ เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน ให้ใช้เกณฑ์ราคา โดยคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุด 

๒) การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิค
เฉพาะ สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ โดยพิจารณาจากผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติถูกต้อง ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด 

๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุ
ให้มีปัญหาในการพิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ
อ่ืนที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด แล้วด าเนินการตามข้อ 1) หรือ 2) (ข้อ ๘3) 
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(๘) ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เป็นผู้มีอ านาจสั่งซื้อ
หรือสั่งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินที่ก าหนดส าหรับ
ต าแหน่งในแต่ละวิธี 

(๙) การเช่า 

การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น โดยส าหรับการเช่า
สังหาริมทรัพย์ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  ส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์               
ให้กระท าได้ในกรณีเช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ท าการในกรณีที่ไม่มี
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอจะใช้เป็นที่พัก
ของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้             
เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่พักส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการหรือของ
หน่วยงานของรัฐในกรณีท่ีต้องการประหยัดเงินงบประมาณ และเช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่เก็บพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ การเช่าให้ด าเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่า
โดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยมีรายการ 
เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเช่า ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะ
เช่า ส่วนการเช่าสังหาริมทรัพย์ใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อโดยอนุโลม (ข้อ ๙๓ – ๙๕) 

(๑0) การแลกเปลี่ยน 

การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท าในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความ
จ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยน
วัสดุกับวัสดุ กรณีเป็นการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ 
โดยเจ้าหน้าที่ต้องรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
ครุภัณฑ์ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนต้องลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้วให้แจ้งส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ โดยให้ส่งส าเนาหลักฐานการด าเนินการไปด้วย (ข้อ ๙๖ - 
๙๘) 

๒.๑.๒.8 งานจ้างท่ีปรึกษา 

การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะ
มีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงาน            
ที่จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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๑) กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

(๑) การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

(๒) รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่ต้องจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอขอความเห็นชอบ โดยมีรายการ 
เหตุผลและความจ าเป็น ขอบเขตของงาน คุณสมบัติของที่ปรึกษา ราคากลาง วงเงินที่จะจ้าง ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ วิธีจ้างที่ปรึกษา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ (ข้อ ๑๐๔) 

(๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา             
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณี ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และก าหนดให้คณะกรรมการการด าเนินงานจ้าง 
แต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

คณะกรรมการแต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน  
และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน กรณีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ย่อมไม่ครบ
องค์ประกอบ จึงต้องเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ ประธานหรือ
กรรมการที่ทราบดีว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ต้อง
ลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๑๐๕ – ๑๐๗) 

(๔) ขั้นตอนการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

ก) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อม
ประกาศเชิญชวน และขอความเห็นชอบพร้อมรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ และปิดประกาศ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ โดยให้ค านึงถึง
ระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย 
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การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง
ที ่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้าง  
ที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษายื่นซองข้อเสนอ โดยจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 

เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ออกใบรับ
ให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบต่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสาร
ประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้อง และ
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด และจัดล าดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย แล้วจัดท ารายงานผลการพิจารณา 
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและ
ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐปิดประกาศและแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่น
ข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

ข) วิธีคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่ต้องขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังแล้วมอบให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  

คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  

ที่ปรึกษาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ที ่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่า
เอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง เฉพาะรายที่
คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษาและให้ส่งมอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้นเพื่อด าเนินการต่อไป 
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คณะกรรมการเปิดซองแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
เอกสารทุกแผ่น ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไข และ
รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา       
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาในระบบฯ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

ค) วิธีเฉพาะเจาะจง 

เมื่อได้รับความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาแล้ว คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่
เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จ้างครั้งนั้น และจัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศผล
ผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปิดประกาศโดยเปิดเผย และแจ้งให้ที่ปรึกษา
ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)  

(๕) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก 
นอกจากต้องพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์และการให้น้ าหนัก ดังต่อไปนี้ 

ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิง
คุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพและเสนอราคาต่ าสุด 

ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและ
ด้านราคามากที่สุด 

ค) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

(๖) อ านาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 

การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท และของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ในวงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒.๑.๒.9 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(๑) การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และ 
การประชุมของคณะกรรมการ ไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้วย (ข้อ ๑๓๙) 

(๒) รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ต้องจัดท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอขอความ
เห็นชอบ โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ขอบเขตของงาน คุณสมบัติของผู้ให้บริการ วงเงินค่าก่อสร้าง
โดยประมาณ ค่าจ้างโดยประมาณ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่จ าเป็นในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน 

เจ้าหน้าที่ต้องจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยมีรายการตามที่ระเบียบก าหนด 
และมีเนื้อหาตรงตามหลักฐานที่มา เช่น เอกสารงบประมาณ รายงานของคณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานของคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง เป็นต้น (ข้อ ๑๔๐) 

 

(๓) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง 

คณะกรรมการแต่ละคณะต้องรายงานผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามี
เหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น 
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คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ และจะแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
บุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  

องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 

กรณีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงไม่ครบองค์ประกอบ ต้องเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ กรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมี
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในการประชุมด้วย  

ประธานหรือกรรมการที่ทราบดีว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ต้องลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ             
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการ  

(๔) วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มี ๔ วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ 

ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ระเบียบก าหนดให้น าข้อก าหนดของการจัดท าเอกสารจ้าง ประกาศเชิญชวน 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างในระบบฯ และปิดประกาศ การยื่นซองข้อเสนอ การรับซอง 
ในการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษามาใช้ โดยอนุโลม  

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการตั้งแต่การเปิดซองข้อเสนอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้กรรมการทุกคนลง
ลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกแผ่น ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน การแจ้งที่ปรึกษาเสนอราคาใหม่ 
พิจารณาและจัดล าดับ ไว้ไม่เกิน ๓ ราย จนถึงการรายงานผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดท าเอกสาร
จ้างที่ปรึกษา รับซอง ลงรับ และออกใบรับ ส่วนหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างใน
ระบบฯ ประกาศผลผู้ชนะในระบบฯ ปิดประกาศโดยเปิดเผย และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกราย
ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail) 

ข. วิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ต้องจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย และ
ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 
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ผู้ให้บริการต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรอง
เอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ เจ้าหน้าที่ต้องลงรับโดย
ไม่เปิดซองเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น ในกรณีผู้ให้บริการมายื่นซอง
ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ให้บริการ แล้วให้ส่งมอบต่อคณะกรรมการ  

คณะกรรมการต้องเปิดซองข้อเสนอแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ
ทุกแผ่น ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐาน กรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอ
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือแตกต่างไปจากเง่ือนไขในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ต้องผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการ
รายนั้น พิจารณา แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดล าดับ ในกรณีรายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาในเวลาที่ก าหนด ต้องพิจารณารายที่ได้
คะแนนคุณภาพมากที่สุดล าดับถัดไป แล้วจัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็น  

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศผลผู้ชนะในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ปิดประกาศโดยเปิดเผย และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) 

ค. วิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ต้องจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความ
สามารถแล้วและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ พิจารณาข้อเสนอ
ของผู้ให้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
และสอดคล้ องกับวั ตถุประสงค์ ของการจ้ า งครั้ งนั้ น  จั ดท า รายงานผลการ พิจารณา  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ้าง
แล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศผลผู้ชนะในระบบฯ ปิดประกาศโดยเปิดเผย และแจ้งให้ที่ปรึกษา
ที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) 

ง. วิธีประกวดแบบ 

เจ้าหน้าที่ต้องจัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน แล้วด าเนินการ ดังนี้ 

ก) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 

เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารงานจ้างในระบบฯ 
และปิดประกาศ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ และให้เอกสารงานจ้างตั้งแต่วันเริ่มต้น
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้าง และก าหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นวันท า
การเพียงวันเดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
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ผู้ให้บริการยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ ต้องผนึกซอง จ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ด าเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ ยื่นว่า
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ เจ้าหน้าที่ต้องลงรับโดยไม่เปิดซอง กรณีที่ผู้ให้บริการมายื่นซอง
ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ให้บริการและส่งมอบซองข้อเสนอต่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน คัดเลือกผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ และจัดล าดับ แล้วรายงานผลการพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบ แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ปิดประกาศ และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail)  

ข) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ 

ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ทุกรายต้อง
พัฒนาแนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่ก าหนด และจัดส่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าท าสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) และรายชื่อ
สถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบ ให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง โดยให้
หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ ก่อนถึงก าหนด
วันยื่นข้อเสนอ 

การก าหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง
โดยค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดท าแบบงานก่อสร้าง 

เมื่อถึงก าหนดเวลาคณะกรรมการต้องเปิดซองข้อเสนอ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมาก
ที่สุด และจัดล าดับ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท า
สัญญาในเวลาที่ก าหนด ต้องพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในล าดับถัดไป แล้วจัดท ารายงาน
ผลการพิจารณา  

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และ
ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศผลผู้ชนะในระบบฯ ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบใน
ขั้นตอนที่ ๒ ที่ได้รับการคัดเลือก โดยค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส าคัญ 
โดยต้องแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างด้วย 
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งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ เป็นงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ ต้องใช้บุคลากร 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายมากเป็นพิเศษ หน่วยงานของรัฐจึงอาจก าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้า
ประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒ ที่ได้รับการคัดเลือกได้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจและประโยชน์ที่ทางราชการจะ
ได้รับเป็นส าคัญ 

(๕) อ านาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ที่มีวงเงินเกิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑.๒.๑0 การท าสัญญาและหลักประกัน 

๑) สัญญา 

การลงนามในสัญญาเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยจะกระท าได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ (ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และต้องก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ 
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร 
ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น  

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของ
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยต้องเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา
ของพัสดุหรืองานก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการ
ของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย และเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและการอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นอ านาจ
ของผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง แต่การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงและบันทึกแนบท้ายสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒) หลักประกัน 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
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การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดหลักประกันการเสนอราคา เพ่ือ
ประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามท่ีระเบียบก าหนด 

(๒) หลักประกันสัญญา 

หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันตามที่ระเบียบก าหนด กรณีเป็นการยื่น
ข้อเสนอจากต่างประเทศ ส าหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ต้องก าหนดมูลค่าเป็น
จ านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เว้นแต่การ
จัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษจะก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ
ห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ ให้อนุโลมรับได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวาง
หลักประกัน 

หน่วยงานของรัฐต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกัน 
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย 
คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ส่วนหลักประกัน
สัญญาต้องคืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

หากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมในกรณีเพ่ิมข้ึน คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพ่ิม
นั้น หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 

(๓) หลักประกันผลงาน 

ในการจ้างงานก่อสร้างที่แบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็นงวดและมีการหักเงิน
ประกันผลงานในแต่ละงวด ให้ก าหนดการหักเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นหลักประกัน ในกรณีที่
เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐก าหนด คู่สัญญามีสิทธิที่
จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศมาค้ าประกันแทนการหักเงินโดยมีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะ
ก าหนดได้ 

ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด  
ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-23 
 

เพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดมาวางค้ าประกันแทนเงิ น 
ที่หักไว้ก็ได้    

๒.๑.๒.11 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

๑) การตรวจรับพัสดุ 

(๑)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  
ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ โดยด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ 

(๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ตรวจสอบคุณวุฒิ
ของผู ้ควบคุมงานก่อสร้างของผู ้ร ับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงาน
ของรัฐรายงาน ณ สถานที่ที่ก าหนด ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการ
ส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงาน
จ้างนั้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานอย่างน้อย๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับเพ่ือ
ท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ 

(๓) ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุก
ประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่
มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็น
เอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ โดยระบุรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วยในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่ง
มอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่   
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนด
นั้น ๆ  
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(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ก ากับและติดตาม
งานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา 
โดยเร็วที่สุดเมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่งแล้ว
มอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่           
ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้างมี
หน้าที่ ตรวจรับงาน ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็วที่สุดเมื่อตรวจถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ให้รับงานไว้และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการน า
ผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย            
๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

๒)  การบริหารสัญญา 

(1) การแจ้งการเรียกค่าปรับและบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 

กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น  
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันท าการ  
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

(๒) การงดหรือลดค่าปรับ 

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรั ฐ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญา
ได้ คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น 
ได้สิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมา
กล่าวอ้างภายหลังมิได้ เว้นแต่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐอย่างชัดแจ้ง 
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

(๓) การประกันความช ารุดบกพร่อง 

ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความช ารุด
บกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลาย
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หน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุนั้น 

กรณีที่สัญญาจะครบก าหนดรับประกันความช ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาถึงความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เพ่ือป้องกันความเสียหายจากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

(4) การบอกเลิกสัญญา 

กรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 

(๕) การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ และหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ท า
หน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องของคู่สัญญาพิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงิน
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และจัดท ารายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒.๑.๒.1๒ การบริหารพัสดุ 

๑) การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ  
แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการโดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้ เบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  
แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

2) การยืม 

ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืม ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
ต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้  
หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้
เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา  
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ที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน  
๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 

3) การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 

ก. การบ ารุงรักษา 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อม
บ ารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด หน่วยงานของรัฐต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานโดยเร็ว 

ข. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา  
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 

4)  การจ าหน่ายพัสดุ 

พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก เจ้าหน้าที่ต้องเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ  
ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือท าลาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ โดยการจ าหน่ายเป็นสูญ หรือการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

๒.๑.๒.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่ผ่านมา เพ่ือประโยชน์ใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ  
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๒.๑.๒.14 การทิ้งงาน 

๑) การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อไว้
ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู ้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามที่พระราชบัญญัติฯก าหนด หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา 
หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ ้งงาน พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยัง
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ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว  ถ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงาน ปลัดกระทรวงการคลังต้องสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทราบ  

ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระท าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  
ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

2) การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค าร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยต้อง
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้มีการ
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส าหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้ 

๒.๑.๒.15 การร้องเรียน 

ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้ โดยต้องด าเนินการภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศ 

๒.๑.๓ กฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวงการคลังจ านวน 11 ฉบับ 

หลังจากที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว กรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดเงื่อนไขของการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในภาครัฐไว้อีกจ านวน 11 ฉบับ ดังนี้ 

๒.๑.๓.๑ กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงก าหนดให้ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนเป็นของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒.๑.๓.๒ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออกกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ข้ึนทะเบียนให้ผู้ประกอบการ 

๒.๑.๓.๓  กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ) และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ช) 
และมาตรา ๗๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งระบุทั้งพัสดุและผู้ผลิตสินค้า วัสดุ 
ผลิตภัณฑ์ งานจ้าง หรืองานจ้างบริการ ได้แก่ พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร พัสดุส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน พัสดุส่งเสริมการวิจัย
และการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม พัสดุส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  และก าหนดวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ
ดังกล่าว โดยวิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

๒.๑.๓.๔  กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้  

๑) วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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(๓) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะแต่งตั้งบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

๒.๑.3.๕ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออกกฎกระทรวงก าหนด วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอน
รายชื่อออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็น  
ที่ปรึกษาไว้ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท แต่ละประเภทมี 3 ระดับ การจ าแนกสาขาไว้ 20 สาขา รวมทั้ง
ยังก าหนดให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบ
เครือข่ายสารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปด้วย 

๒.๑.๓.๖ กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออกกฎกระทรวงก าหนด อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามขนาด
โครงการและความซับซ้อนของงาน เป็นอัตราร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง โดยมีอัตราอยู่
ระหว่างร้อยละ ๑.๕ ถึงร้อยละ ๘.๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ทั้งยังได้ให้ความหมายของ
ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ซับซ้อนมาก ซับซ้อน และไม่ซับซ้อน               
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

๒.๑.๓.๗ กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์
ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐          
ออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ไว้ ดังนี้ 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-30 
 

๑)  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

๒)  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง หาก
ปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
นั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐนั้นมิได ้

๒.๑.๓.๘ กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและ
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงขึ้นใหม่ ได้แก่ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชบรมนาถบพิธการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่ออกกฎหมาย
อ่ืนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก
รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจัดจ้างที่ต้องใช้
พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และ
อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 

๒.๑.๓.9 กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและ
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงขึ้นใหม่ ได้แก่ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชบรมนาถบพิธ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่ออกกฎหมายอ่ืน 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก
รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้
พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และ
อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
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๒.๑.๓.10 กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) (2) (ซ) และวรรคสอง มาตรา 65 วรรคสอง มาตรา 70 วรรคหนึ่ง (3) (ช) 
และมาตรา 75 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกกฎกระทรวงยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 
2560 และก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนใหม่แทน โดยเพ่ิมงานจ้างบริการทาง
วิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการและงานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า 

๒.๑.๓.11 กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ออกกฎกระทรวงเพ่ิมกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงขึ้นใหม่ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการ
เตรียมการการประชาสัมพันธ์ หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2562 

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๑.๔.๑ ขอบเขตของการใช้บังคับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใช้บังคับกับหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งหมายถึง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงกิจการพาณิชย์ของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ที่ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุซึ่ง หมายถึง การจัดหาพัสดุ  
การควบคุม การจ าหน่ายพัสดุ และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ  
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม 

๒.๑.๔.๒ การจัดหาพัสดุ 

๑) วิธีจัดหา 

ประกอบด้วย การจัดท าเอง การซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ การแลกเปลี่ยน การเช่า ส าหรับรายละเอียดวิธีการ
จัดหาพัสดุประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
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(๑) การจัดท าเอง หมายถึง การจัดท าพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นขึ้นเอง ซึ่งโดยปกติจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซม หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณก าหนดให้สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการจัดท าเองได้ 

(๒) การซื้อการจ้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ
ด้วยการซื้อการจ้างไว้ 5 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 

(๓) การจ้างที่ปรึกษา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วยการ
จ้างที่ปรึกษาไว้ 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีคัดเลือก 

(๔) การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน
งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุประเภทนี้ไว้ 4 วิธี คือ วิธีตกลง  
วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และวิธีพิเศษ 

(๕) การแลกเปลี่ยน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วยการ
แลกเปลี่ยน คือ ให้น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

(๖) การเช่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วยการเช่า 2 กรณี คือ 
หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้วิธีตกลง และหากเป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้ใช้วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

2) การเผยแพร่ประกาศเชิญชวน 

หลักเกณฑ์ในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนไว้ส าหรับวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการซื้อ
และการจ้างไว้ในหลายกรณี เช่น การปิดประกาศในที่เปิดเผย การประกาศผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น 
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ การส่งโดยตรงไปยังผู้มีอาชีพขายและรับจ้าง (ในกรณีเป็นการจ้างที่
ปรึกษาอาจส่งตรงไปยังหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จ้างโดยตรง เช่น สมาคมวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เป็นต้น) นอกจากนี้ยังต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2542 ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

3)  การพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญา 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาแตกต่างแล้วแต่ประเภทของการจัดหาพัสดุ 
กล่าวคือ หากเป็นกรณีของการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อหรือจ้าง การแลกเปลี่ยน หรือการเช่า การ
คัดเลือกคู่สัญญาโดยปกติจะพิจารณาตัดสินจากผู้เสนอราคาต่ าสุด แต่หากเป็นการจ้างที่ปรึกษาหรือ
การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณแล้วการคัดเลือกคู่สัญญาจะเป็น
การคัดเลือกจากผู้ที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ดีหรือใกล้เคียงความต้องการของส่วนราชการมากท่ีสุด
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ก่อนพิจารณาข้อเสนอด้านราคาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากพิจารณาจากข้อเสนอและราคา
แล้ว ในการคัดเลือกคู่สัญญาต้องพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยการตรวจสอบผู้
เสนอราคาในเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนหรือไม่ก่อน
การพิจารณาด้านราคา เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามความต้องการของส่วนราชการ
หรือไม่ ก าหนดยื่นราคาเป็นตามเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนหรือไม่ กรณีที่มีข้อก าหนดให้ยื่น
หลักประกันซองผู้ยื่นข้อเสนอยื่นถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาคือคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก 

4)  การจัดท าสัญญา 

ภายหลังที่คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอได้แล้ว ต้องมีการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงไว้ต่อกัน
ระหว่างส่วนราชการกับผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นการจัดหาพัสดุประเภทใด ตามตัวอย่างที่ก าหนด  

5)  การตรวจรับ 

 ในการตรวจรับส าหรับการจัดหาพัสดุไว้แต่เฉพาะการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อการจ้าง 
และการจัดหาพัสดุด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ  
ต้องตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ส่วนการจ้างที่ปรึกษาไม่มีการระบุ
แนวทางการตรวจรับที่ชัดเจน  

๒.๑.๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๑) ขอบเขตของการใช้บังคับ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ใช้บังคับกับส่วนราชการซึ่งหมายถึง ราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุ การควบคุม 
การจ าหน่ายพัสดุ และการด าเนินด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ 
และเงินช่วยเหลือ ซึ่งเงินงบประมาณหมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และเงินที่ส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

๒) การจัดหาพัสดุ 

การจัดหา ได้แก่ การจัดท าเอง การซื้อการจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ การแลกเปลี่ยน การเช่า ส าหรับรายละเอียดวิธีการ
จัดหาพัสดุประเภทต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
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(๑) การจัดท าเอง หมายถึง การจัดท าพัสดุของส่วนราชการขึ้นเอง ซึ่งโดยปกติจะเป็น
เรื่องของการซ่อมแซม หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้สามารถ
ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการจัดท าเองได้ 

(๒) การซื้อการจ้าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อ
การจ้างไว้ 5 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 

(๓) การจ้างที่ปรึกษา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วย 
การจ้างที่ปรึกษาไว้ 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีคัดเลือก 

(๔) การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุประเภทนี้ไว้ 4 วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก 
วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และวิธีพิเศษ 

(๕) การแลกเปลี่ยน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วย 
การแลกเปลี่ยน คือ ให้น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

(๖) การเช่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุด้วยการเช่า  
2 กรณี คือ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้วิธีตกลง และหากเป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้ใช้วิธีการซื้อ
มาใช้โดยอนุโลม 

3) การก าหนด TOR เพ่ือการจัดหาพัสดุ 

ในการจัดหาพัสดุสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งของการจัดหาพัสดุก็คือ การก าหนด TOR                
ซ่ึง TOR นี้มีการให้ความหมายไว้แตกต่างกันในบางกรณี TOR หมายถึงเอกสารที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการ
จัดหาพัสดุทั้งหมดตั้งแต่เงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ตลอดจนเงื่อนไขในการเสนอราคาอ่ืน ๆ เช่น ก าหนดยืนราคา การยื่นหลักประกันซอง วิธีการ
เสนอราคา ในบางกรณี TOR หมายถึงแต่เฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเท่านั้น  

4) การเผยแพร่ประกาศเชิญชวน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนไว้
ส าหรับวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการซื้อและการจ้างไว้ในหลายกรณี เช่น การปิดประกาศ การส่ง
โดยตรงไปยังผู้มีอาชีพขายและรับจ้าง อย่างไรก็ดียังมีกฎหมายก าหนดให้เผยแพร่ประกาศเชิญชวน
เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุเพ่ิมเติมไว้อีกด้วย เช่น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 ออกประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนดให้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนลงใน Website ของ
ส่วนราชการเพ่ิมเติมอีกด้วย และนอกจากนั้น คณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุยังก าหนดให้เผยแพร่
ประกาศเชิญชวนลงใน Website กรมบัญชีกลางอีกด้วย 
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5) การพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญา 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาไว้แตกต่าง
แล้วแต่ประเภทของการจัดหาพัสดุ กล่าวคือ หากเป็นกรณีของการจัดหาพัสดุด้วยการซื้อหรื อจ้าง               
การแลกเปลี่ยน หรือการเช่า การคัดเลือกคู่สัญญาโดยปกติจะพิจารณาตัดสินจากผู้เสนอราคาต่ าสุด                
(การแลกเปลี่ยนและการเช่าโดยปกติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม) 
แต่หากเป็นการจ้างด้วยเงินงบประมาณแล้วการคัดเลือกคู่สัญญาจะเป็นการคัดเลือกจากผู้ที่มีข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคที่ดีหรือใกล้เคียงความต้องการของส่วนราชการมากที่สุดก่อนพิจารณาข้อเสนอด้าน
ราคาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาพัสดุประเภทใดก็ตามก็จะต้อง
พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยการตรวจสอบผู้เสนอราคาในเรื่องการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ก่อนการ
พิจารณาด้านราคา  

6) การจัดท าสัญญา 

ต้องจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงไว้ต่อกันระหว่างส่วนราชการกับผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ว่าจะ
เป็นการจัดหาพัสดุประเภทใด โดยมีหลักการให้ส่วนราชการจัดท าสัญญาตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการพัสดุก าหนด และหากมีความจ าเป็นต้องจัดท าสัญญาที่มีความแตกต่างไปจากที่ก าหนดใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 

7) การตรวจรับ 

การซื้อการจ้างและการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร มีข้อก าหนดให้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ส่วน
การจ้างที่ปรึกษาไม่มีข้อก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับขึ้น 

๒.๑.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549              
เป็นระเบียบที่ถูกก าหนดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุภาครัฐ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากปัญหาหลายประการ ในปัจจุบันส าหรับส่วนราชการโดยทั่วไปจะมิได้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ส าหรับองค์กรของรัฐประเภทอ่ืนยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

1)  ขอบเขตของการใช้บังคับ 

ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐทุกประเภท ยกเว้นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากขอบเขต
ของการใช้บังคับดังกล่าวมีปัญหาที่น่าสนใจว่า หน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ เช่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่องค์การมหาชนที่กฎหมายจัดตั้งก าหนดให้มีความอิสระในการบริหารจัดการ
พัสดุได้เองกลับต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ทั้ง ๆ ที่สถานะเป็นเพียงแค่ระเบียบเท่านั้น 
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2)  การจัดหาพัสดุที่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ 

มีขอบเขตในการใช้กับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป และใช้กับการซื้อ
การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้นการซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 

3)  ขั้นตอนการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
มีวิธีการด าเนินการโดยสรุปคือ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า TOR น า TOR เผยแพร่ทาง Website 
เพ่ือท าพิจารณ์ เมื่อผ่านการท าพิจารณ์แล้วน า TOR เผยแพร่ทาง Website ของหน่วยงานและของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคา 

4)  การพิจารณาคัดเลือก 

ก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขของ TOR อย่างเดียวเท่านั้น ยังไม่มีการยื่น
ราคามาเพ่ือพิจารณา ส่วนวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการนั้นไม่แตกต่างกับหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเมื่อคัดเลือกได้
แล้วจึงมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

5) การจัดท าสัญญาและการตรวจรับ  

ส าหรับการจัดท าสัญญาและการตรวจรับ นั้น โดยที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฯ 
2549 มีก าหนดไว้ด้วยว่ากรณีใดก็ตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 2549 มิได้ก าหนดไว้ ให้น า
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 2535 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น เมื่อการจัดท าสัญญาและการ
ตรวจรับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 2549 มิได้มีข้อก าหนดไว้ จึงต้องน าหลักการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ 2535 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๒.๑.7 ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

1) ขอบเขตการบังคับใช้ 

ใช้บังคับกับการซื้อ การจ้าง การจัดท าเอง และการพัสดุของการเคหะแห่งชาติ 

๒) วิธีการจัดหาพัสดุ  

ก าหนดไว้ 5 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ           
วิธีกรณีพิเศษ 

3) การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง 

มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ให้กระท าได้ในกรณี
จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ 
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4) คณะกรรมการ 

ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ผู้มีอ านาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการ
ตามระเบียบ ได้แก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับซองประกวดราคา 
คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
รับซองประกวดราคา เป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคา 

5) ขั้นตอนการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง 

(๑) วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ใช้วิธีเจรจาตกลงราคาแล้วสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

(2) วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใช้วิธีประกาศ ขายหรือให้เอกสาร รับและ
เปิดซอง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร และรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

6) การท าสัญญา 

การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง
ซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวใน
อัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยมี
หลักประกันสัญญามูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุ 

7) การบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

ผู้ว่าการมีอ านาจพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้
ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงิน
ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และมีอ านาจที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของการเคหะแห่งชาติ เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้การเคหะแห่งชาติทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่
เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงภายหลังมิได้ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรือ
งานจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 

๒.๑.8 ระเบียบปฏิบัติงาน หมวด 5 การพัสดุและทรัพย์สิน ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

1) ขอบเขตการบังคับใช้ 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-38 
 

ใช้บังคับกับการซื้อ การจ้าง การจัดหาพัสดุ และการพัสดุของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

๒) วิธีการจัดหาพัสดุ  

การซื้อหรือการจ้าง การจ้างท าวิจัย การเช่า การเช่าซื้อ และการประกันภัยทรัพย์สินของ
ธนาคาร ก าหนดไว้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ 

การจ้างที่ปรึกษา กระท าได้ 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีคัดเลือก 

3) การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง 

มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ที่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะผู้ที่มี
ความสามารถ 

4) การจัดท าเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) 

ต้องแต่งตั้งคณะผู้จัดท าเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) อย่างน้อย 2 คน และหรือสามารถ
ให้มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละพัสดุนั้น ๆ เข้าร่วมจัดท าด้วย โดยให้ด าเนินการจัดท าเงื่อนไขขอบเขตงาน 
(TOR) ตามแบบมาตรฐานของธนาคาร พร้อมก าหนดราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง แล้วจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ เรียกเป็นอย่างอ่ืน
ด าเนินการต่อไป หากไม่แล้วเสร็จให้เสนอขอขยายเวลาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้ง 

5) คณะกรรมการ 

ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ผู้มีอ านาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการ
ตามระเบียบ ได้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง             
แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 

6) การด าเนินการซื้อหรือการจ้าง 

(๑) วิธีตกลงราคา เจ้าหน้าที่พัสดุต่อรองและตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง            
แล้วน าเสนอขออนุมัติซื้อหรือจ้างต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

(2) วิธีประกวดราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าประกาศประกวดราคา ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ก่อนวันรับซองไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ขายหรือให้เอกสารโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนในการให้หรือ
ขาย ก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  รับและเปิดซอง ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสาร และรายงานผลการพิจารณาเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลการพิจารณาบนเว็บไซต์ของธนาคาร และเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 

(๓) วิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ าหน่าย/ผู้ขายพัสดุหรือรับจ้างงานนั้นโดยตรง/เจ้าของที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง/ผู้เสนอราคารายที่
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คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง มาเสนอราคา ตรวจสอบเอกสาร และรายงานผลการพิจารณา
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า
หนังสือแสดงเจตจ านง ว่าด้วยการท าสัญญา แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาและนัดหมายก าหนดการลงนาม
สัญญากับธนาคารต่อไป 

7) การด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 

(๑) วิธีตกลงราคา คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จัดส่งขอบเขตของงาน 
(TERMS OF REFERENCE) ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลคลที่อยู่ในข่ายที่ได้รับการตกลง พิจารณา
ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอ อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่าย รายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง แล้วเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 

 (2) วิธีคัดเลือก หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาเชิญชวนพร้อมทั้งส่งขอบเขต
ของงาน (TERMS OF REFERENCE) ไปให้ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ราคาที่
เหมาะสม เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง รายงานความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่
ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 

8) การท าสัญญา 

การท าสัญญาใช้แบบสัญญาตามที่ก าหนด และก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว
ระหว่างร้อยละ 0.10 – 0.20 ของราคาพัสดุหรือราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวใน
อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 300 บาท และในส่วนการจ้าง
เกี่ยวกับงานก่อสร้างให้ก าหนดการประกันความช ารุดบกพร่องของงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 

9) การบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุ
อันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือกรณีที่คู่สัญญา  
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หาก
จ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และมีอ านาจที่จะพิจารณางดหรือ
ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด 
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ธนาคารทราบทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง 
เพ่ือของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงภายหลังมิได้ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรือ
งานจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
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๒.๑.9 ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔  

1) ขอบเขตการบังคับใช้ 

ใช้บังคับกับการซื้อ การจ้าง และการพัสดุของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) 

๒) วิธีการจัดหาพัสดุ  

ก าหนดไว้ 5 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ
วิธีกรณพิีเศษ 

3) การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง 

มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ให้กระท าได้ในกรณี
จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ 

4) คณะกรรมการ 

ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ผู้มีอ านาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบ ได้แก่  คณะกรรมการจัดหาพัสดุ  คณะกรรมการ  e-Auction และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

5) ขั้นตอนการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง 

(๑) วิธีตกลงราคา ให้ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

(2) วิธีสอบราคา ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

(๓) วิธีประกวดราคา ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ e-Auction 

(๔) วิธีพิเศษ ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

(๕) วิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีมติคณะกรรมการก าหนด และผู้อ านวยการอนุมัติให้ซื้อหรือ
จ้าง 

6) การท าสัญญา 

การท าสัญญาข้อตกลง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาการปรับ
และการคืนหลักประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อ านวยการก าหนด  

7) การบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอ านาจพิจารณาการยกเลิกสัญญาหรือขยายเวลาท า
การตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา เสนอผู้อ านวยการอนุมัติและ มีหน้าที่ตรวจรับ
พัสดุหรืองานจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 

๒.๑.10 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1) ขอบเขตการบังคับใช้ 

ใช้บังคับกับการซื้อ การจ้าง และการพัสดุของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

๒) วิธีการจัดหาพัสดุ  

ก าหนดไว้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีเปรียบเทียบราคา วิธีเปรียบเทียบราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีคัดเลือก 

3) การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง 

มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ให้กระท าได้ในกรณี
จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ 

4) การจัดท าข้อก าหนดขอบเขตงาน (Term of Referent) 

คณะกรรมการจัดหาเป็นผู้ปรับปรุงรายละเอียดของพัสดุหรือข้อก าหนดขอบเขตงาน
ให้มีความชัดเจนและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

5) คณะกรรมการ 

ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ผู้มีอ านาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาส าหรับ
การจัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา วิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีคัดเลือก 

6) ขั้นตอนการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง 

(๑) วิธีตกลงราคา ใช้วิธีให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งจัดซื้อจัดจ้างติดต่อตกลงราคา
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง 

(2) วิธีเปรียบเทียบราคา คณะกรรมการจัดหาปรับปรุงรายละเอียดของพัสดุหรือ
ข้อก าหนดขอบเขตงานและประกาศรายละเอียดของพัสดุจัดท าประกาศเชิญชวน ออกแจ้งความและ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ส่งประกาศเชิญชวน ให้เวลาจัดท าข้อเสนอไม่น้อยกว่า 5 วัน ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสาร เปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 2 ราย และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์
มากที่สุด 

(๓) วิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจัดหาปรับปรุง
รายละเอียดของพัสดุหรือข้อก าหนดขอบเขตงานและประกาศรายละเอียดของพัสดุ ออกประกาศ
รายละเอียดของพัสดุและปิดประกาศโดยเปิดเผย จัดส่งใบแจ้งความเชิญชวน ก่อนวันเริ่มประมูล 
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ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร เปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยต้องมีผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 2 ราย  

(๔) วิธีคัดเลือก คณะกรรมการจัดหาปรับปรุงรายละเอียดของพัสดุหรือข้อก าหนด
ขอบเขตงานและประกาศรายละเอียดของพัสดุ ออกประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานกองทุนและ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผยส่งประกาศเชิญชวน ให้เวลาจัดท าข้อเสนอไม่น้อยกว่า 5 วัน ตรวจสอบ
คุณสมบัติ เอกสาร เปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 2 ราย และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์
มากที่สุด 

7) การท าสัญญา 

ผู้จัดการมีอ านาจในการท าสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
หรือข้อตกลง 

8) การบริหารสัญญาและการตรวจรับ 

ผู้จัดการมีอ านาจพิจารณา การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง และมีอ านาจ          
ที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
หรืองานจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาโดยเร็วที่สุด ท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ             
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและรายงานให้ผู้จัดการทราบ 

 

2.๒ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

๒.2.1 ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐขององค์การการค้าโลก 
(Government Procurement Agreement--GPA) 

ความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เกิดจากการเจรจาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           
เป็นประเด็นส าคัญที่เกิดจากการเจรจาภายใต้กรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในกรอบ  
ขององค์การการค้าโลก หรือ WTO (World Trade Organization) มีขึ้นครั้งแรก ในการเจรจาความ
ตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ แกตต์ รอบโตเกียว พ.ศ. 2516 - 2524 และต่อเนื่องมา
จนถึงการเจรจารอบอุรุกวัย 

พ.ศ. 2529-2536 ความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ อยู่ในกรอบของการเจรจา
ความตกลงทางการค้าแบบหลายฝ่าย (Plurilateral Trade Agreement) ซึ่งหมายถึง รัฐสมาชิก
สามารถที่จะเลือกเข้าร่วมในการเจรจาหรือไม่ก็ได้ การเจรจาทางการค้ารอบอุรุกวัย ในครั้งนั้นผลจาก
การเจรจา คือ มีการจัดท าความตกลงร่วมกัน ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government 
Procurement Agreement) ใช้อักษรย่อ ว่า GPA ประเทศต่าง ๆ สามารถที่จะเลือกเข้าเป็นภาคีใน
ความตกลงฉบับนี้ตามความสมัครใจ และมีผลผูกพันเฉพาะประเทศท่ีลงนามเป็นภาคีสมาชิกเท่านั้น 
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วัตถุประสงค์ส าคัญของความตกลง GPA คือ การสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ และการขยายขอบเขตการค้าระหว่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น โดยความตกลง 
GPA จะครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งสินค้าและบริการ รวมทั้งการก่อสร้าง การเช่าซื้อ
(lease) การเช่าและการจ้าง และบริการสาขาอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในบัญชี (Positive List) ของข้อตกลง ว่า
ด้วยการค้าบริการ (GATs) และมีผลส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าขั้นต่ า (Threshold) 
ตามที่ก าหนดไว้ใน Annexes 1-3 ของ GPA ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง
และหน่วยงานของรัฐสมาชิก โดยในเอกสารแนบแต่ละฉบับประเทศสมาชิกจะระบุมูลค่าขั้นต่ าของ
โครงการของแต่ละหน่วยงานไว้ แม้ว่ามูลค่าขั้นต่ าของโครงการที่จัดท าของประเทศสมาชิกจะแตกต่าง
กัน แต่โดยทั่วไปจะก าหนดมูลค่าขั้นต่ าไว้ที่ 130,000 สิทธิถอนเงินพิเศษ (Special Drawing 
Rights--SDR) ส าหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง มูลค่าขั้นต่ า 200,000 สิทธิถอนเงินพิเศษส าหรับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น และมูลค่าขั้นต่ า 400,000 สิทธิถอนเงินพิเศษส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และมูลค่าขั้นต่ า 5,000,000 สิทธิถอนเงินพิเศษส าหรับสัญญาก่อสร้าง (Construction Services)  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ก าหนดระบบสิทธิถอนเงินพิเศษ SDR ขึ้นในปี ค.ศ. 1969 
เพ่ือสนับสนุนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ตายตัวใน The Bretton Woods แต่เนื่องจาก The 
Bretton Woods ล้มเหลวในปี ค.ศ. 1973 เงินสกุลต่าง ๆ ได้หันไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว 
(Floating Exchange Rate Regime) สิทธิถอนเงินพิเศษสิทธิถอนเงินพิเศษจะไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่าง
เงินตรา (Currency) ปัจจุบันนี้ใช้เกณฑ์อ้างอิงในเงินทุนส ารองเท่านั้น โดยในระยะแรกสิทธิถอนเงิน
พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.888671 กรัมของทองค าบริสุทธ์ ซึ่งในขณะนั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนไปเพราะในปัจจุบันอัตราเงินประกอบด้วย 
เงินดอลลาร์ เงินยูโร เงินเยน และเงินปอนด์   

ในการเจรจาครั้งแรกความตกลง GPA ได้ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่อยู่ภายใต้บังคับความตกลง GPA ไว้ที่ 150,000 SDR แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนลดลงในการเจรจา
รอบใหม่ปี ค.ศ. 1983 หลักการทางกฎหมายของความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ  
ในความตกลง GPA มีหลักการทางกฎหมายหลายประการที่ช่วยส่งเสริมให้การค้าขายระหว่างประเทศ
เป็นไปด้วยดี โดยหลักการทางกฎหมายนั้นคือ หลักการพ้ืนฐานเพ่ือการค้าเสรีของ GATT ซึ่งหลักการ 
ทางกฎหมายของความตกลง GPA ได้แก่ หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ 
การอนุเคราะห์ยิ่ง และหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ) หลักความโปร่งใสและหลักต่างตอบแทน (พรพจน์  
เรืองแสงทองกุล, ๒๕๔๙, หน้า ๔๙) 

๒.2.1.1 หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 

ความตกลง GPA ก าหนดหลักการไม่เลือกปฏิบัติไว้ในอารัมภบท และมาตรา 3 ซึ่งเป็น
การห้ามเลือกปฏิบัติกับผู้จัดหาทั้งภายในและภายนอกประเทศโดย ในอารัมภบทนั้น ประเทศภาคี
สมาชิกของความตกลง GPA รับรองว่าจะไม่จัดเตรียมรับรอง หรือน ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐไปใช้กับสินค้าและบริการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ และผู้จัดหาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้มีการคุ้มครองสินค้าหรือบริการ
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จากภายในประเทศ รวมทั้งผู้จัดหาภายในประเทศ และประเทศภาคีสมาชิกจะไม่เลือกปฏิบัติต่อสินค้า
หรือบริการจากภายนอกประเทศ รวมทั้งผู้จัดหาภายนอกประเทศ ทั้งนี้ การไม่เลือกปฏิบัติได้น ามาใช้
โดยไม่ค านึงถึงการปฏิบัติทางศุลกากรของสินค้าหรือบริการที่มีผลต่อสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ 
การจัดเก็บอากรศุลกากรและค่าภาระอ่ืน ๆ ไม่ว่ารูปแบบใดที่เรียกเก็บจากหรือที่เกี่ยวกับการน าเข้า 
วิธีการเรียกเก็บอากรและค่าภาระเช่นว่านั้น ระเบียบข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติการน าเข้าอ่ืน ๆ 
และมาตรการที่ผลกระทบต่อการค้าบริการ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่น ามาใช้บังคับนอกเหนือไปจาก
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในครอบคลุมความตกลง 
GPA นี้เท่านั้น 

๒.2.1.2 หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favored Nation) 

หมายถึง การปฏิบัติต่อประเทศอ่ืน ๆ ให้เสมอภาคกัน กล่าวคือ ถ้าให้สิทธิประโยชน์เป็น
พิเศษแก่ประเทศใดก็ต้องให้สิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันแก่ประเทศอ่ืนด้วย ทั้งนี้มีข้อยกเว้นบางกรณี 
เช่น กรณีการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , 2547, หน้า ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความตกลง GPA ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศต้องด าเนินการในทันทีและไม่มีเงื่อนไข 
ต่อสินค้า บริการ และผู้จัดหาของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนที่เสนอสินค้าหรือบริการ การปฏิบัติต้อง
อนุเคราะห์ไม่น้อยกว่าหรือสอดคล้องกับสินค้า บริการ และผู้จัดหาภายในประเทศ และสอดคล้องกับ
สินค้าบริการ และผู้จัดหาของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนใด  ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ความตกลงนี้ ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศต้องให้การรับประกันว่า หน่วยงานของประเทศภาคี
สมาชิกจะไม่ปฏิบัติกับผู้จัดหาที่ตั้งภายในประเทศให้ได้รับการอนุเคราะห์น้อยกว่าผู้จัดหาอ่ืนที่ตั้ง
ภายในประเทศบนพ้ืนฐานของระดับความผูกพันกับต่างประเทศหรือความเป็นเจ้าของและหน่วยงาน
ของประเทศภาคีสมาชิก รัฐจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้จัดหาที่ตั้งภายในประเทศบนพ้ืนฐานของประเทศ  
ที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่จัดหา ทั้งนี้ประเทศที่ผลิตเป็นประเทศภาคีสมาชิกของความตกลง            
ตามบทบัญญัติมาตรา 4 

๒.2.1.3 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Nation Treatment) 

หมายถึง การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้า บริษัท หรือบุคคลของชาติตนกับของต่างชาติ 
ซึ่งใช้หลังจากที่สินค้าหรือบริการผ่านพรมแดนเข้ามาแล้ว ดังนั้นการเก็บภาษีศุลกากรเฉพาะสินค้า
ที่มาจากต่างประเทศจึงไม่ขัดกับหลักการนี้ (เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓)  ตามความตกลง GPA ประเทศ
ภาคีสมาชิกแต่ละประเทศต้องด าเนินการในทันทีและไม่มีเงื่อนไขต่อสินค้า บริการและผู้จัดหา 
(Suppliers) ของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนที่เสนอสินค้าหรือบริการ การปฏิบัติต้องอนุเคราะห์ไม่น้อย
กว่าหรือสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ และผู้จัดการภายในประเทศ 

๒.2.1.4 หลักแหล่งก าเนิดสินค้า (Rule of Origin) 

หมายถึงหลักที่ ใช้ ในการระบุชื่อประเทศผู้ผลิตสินค้า ในทางปฏิบัติกฎ  ว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้าจะถูกใช้ เป็นเครื่องมือทางนโยบายการค้าระดับรอง (Secondary Policy 
Instrument)  ที่ สนับสนุนเครื่ องมือทางนโยบายการค้าหลัก ( Primary Policy Instrument)              
ที่เก่ียวข้อง เช่น ใช้รองรับการจัดเก็บภาษี มาตรการปกป้อง และเรื่องมาตรฐานด้านสุขภาพและความ
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ปลอดภัย การก าหนดกฎ ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า ให้ มีความเหมาะสมจึงไม่สามารถท าได้โดยอิสระ 
แต่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการออกแบบเครื่องมือทางนโยบายการค้าหลักโดยทั่วไป  

  กฎแหล่งก าเนิดสินค้าสามารถจ าแนกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 

1) กฎ ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่มีการให้ สิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential 
Rules of Origin) คือ กฎ ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่ถูกใช้ กรณีที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้า  
การระบุแหล่งก าเนิดจะช่วยให้ ทราบว่าสินค้ามาจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว และ  

2) กฎ ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่ไม่ มีการให้ สิทธิพิเศษทางการค้า (Non-
preferential Rules of Origin) โดยประเทศผู้น าเข้าใช้กฎ ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้านี้ส าหรับการ
พิจารณาแหล่ง ก าเนิดสินค้าท่ีไม่มีการให้ สิทธิพิเศษทางการค้าหรือสิทธิพิเศษทางด้านภาษี ตามความ
ตกลง GPA คู่สัญญาจะไม่น าหลักกฎเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสินค้ามาปรับใช้กับการน าเข้าหรือบริการ  
ที่น าเข้าหรือจัดหามาปรับใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้จากคู่สัญญา
อ่ืนให้แตกต่างไปจากหลักแหล่งก าเนิดที่น ามาใช้กับหลักการค้าตามปกติ และในกรณีที่สงสัยว่า
ธุรกรรมน าเข้าหรือจัดหาสินค้าหรือบริการเช่นเดียวกันจากคู่สัญญาเดียวกัน 

๒.2.1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) 

เป็นหลักที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกฎหมายหรือข้อก าหนด
ต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิต และผู้น าเข้าจากภายในและจากภายนอกประเทศได้แสดงความคิดเห็นโดยให้เวลาเพียงพอ
ก่อนที่จะน ามาตรการกฎหมายหรือข้อก าหนดนั้น ๆ มาใช้ ด้วยหลักความโปร่งใสจะก่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันในเรื่องการทราบข้อมูล รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการเข้าตลาดของประเทศผู้ส่งออกเพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้น าเข้าและผู้ส่งออก (พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, เรื่องเดิม, หน้า ๕๙) 
ส่งผลให้ประเทศภาคีสมาชิกต่างมีความมั่นใจในการค้าขายมากขึ้น เนื่องจากสามารถรับทราบข้อมูล
ข่าวสารกฎ ระเบียบ มาตรการและนโยบายของประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ ก่อนการท าการค้าระหว่าง
ประเทศ ตามความตกลง GPA ประเทศภาคีสมาชิกให้การรับรองไว้ในอารัมภบทของความตกลง GPA 
ว่า ความโปร่งใสในการจัดเตรียมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ 

เจตนารมณ์ของหลักความโปร่งใสของความตกลง GPA ครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเท่า ๆ กับแนวปฏิบัติและวิธีการ พันธกรณีโดยทั่ว ๆ ไปของหลักความโปร่งใสแยกออกได้
เป็นสองส่วน คือ 

1) ส่วนที่เกี่ยวกับการประกาศ ซึ่งรวมถึงการเชิญชวนให้เข้าร่วมการประมูลเพ่ือ
คัดเลือกตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 17 : 1 (b) และการแจ้งผลการตัดสินตามมาตรา 18 : 1 
โดยสรุปสาระส าคัญของหนังสือแจ้งการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาทางการขององค์การการค้า
โลกหนึ่งภาษา (ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาสเปน) ตามมาตรา 9 : 8 การประกาศต่อ
สาธารณะทั้งการเชิญชวนให้เข้าร่วมการประมูลและการแจ้งผลการตัดสินพันธกรณีนี้เป็นสิ่งต้องท าเพ่ือให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประมูลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ถึง 15 ของความตกลง GPA 
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นอกจากนี้ความตกลง GPA ยังมีวิธีการควบคุมผลการด าเนินการ นอกจากการประกาศ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสด้วย คือ การร้องขอค าอธิบายเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างที่ตัดสินใน
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และเหตุผลในการถอดถอนผู้จัดหาจากบัญชีรายชื่อ
ผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติ รวมทั้งผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติแต่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูลก็สามารถขอทราบเหตุผล
ในทางเทคนิคที่ท าให้ไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลตามมาตรา 18 : 2 (a) (b) และ (c) และข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตัดสินเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเป็นการรับรองว่าการจัดซื้อจัดจ้างท าด้วยความเป็นธรรม
และไม่เอนเอียงตามมาตรา 19 : 2 ประเทศภาคีสมาชิกต้องประกาศเรื่องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
ค าพิพากษาของศาล ข้อบังคับของฝ่ายบริหารที่ใช้เป็นการทั่วไปและวิธีการอ่ืนใด รวมทั้งข้อก าหนด
มาตรฐานของสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามความตกลงนี้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้ประเทศ
ภาคีสมาชิกอ่ืนและผู้จัดหาได้ทราบตามมาตรา 19 : 1 ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎระเบียบของประเทศตนเกี่ยวกับความตกลง GPA และการบริหารงานตาม
กฎหมายและกฎระเบียบเช่นว่านั้นต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 24 : 5 (b) 

บทบัญญัติที่ก าหนดเรื่องความโปร่งใสเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้ของ
ขั้นตอนการประมูลภายใต้ความตกลง GPA เป็นการสร้างความมั่นใจว่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาส
ให้กับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการภายนอกประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกัน
ต่อผู้จัดหาภายในประเทศ 

2) เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของวิธีการประมูล ในความตกลง GPAก าหนดให้ทราบ
ทั่วกันว่าวิธีการประมูลมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ แบบทั่วไป แบบคัดเลือกและแบบจ ากัด 

๒.2.1.6 หลักต่างตอบแทน (Reciprocity) 

หมายถึง เมื่อประเทศภาคีสมาชิกหนึ่งให้ประโยชน์กับอีกประเทศภาคีสมาชิกหนึ่ ง 
ประเทศภาคีสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จะเสนอประโยชน์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันเป็น
การตอบแทน จากนั้นหลัก MFN ก็จะเข้ามาประสานต่อโดยท าให้ประโยชน์ที่มีการแลกกันนั้น มีผลไป
ถึงประเทศภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ ด้วย หลักต่างตอบแทนภายใต้ความตกลง GPA ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนใน
ความตกลงมีเพียงก าหนดไว้ในอารัมภบทของความตกลง GPA ว่า ประเทศภาคีสมาชิกต้องการขยาย
และปรับปรุงความตกลง GPA บนพ้ืนฐานของการตอบแทนทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อพิจารณาความตกลง
ฉบับนี้แล้วจะเห็นได้ว่า หลักต่างตอบแทนสอดแทรกอยู่ในหลาย ๆ มาตราของความตกลงนี้ (พรพจน์ 
เรืองแสงทองกุล, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒) 

2.2.๒ ข้อยกเว้นทางกฎหมายของความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

หลักการทางกฎหมายของความตกลง GPA ได้ก าหนดข้อยกเว้นทางกฎหมายไว้ อันมีผล
ให้ประเทศภาคีสมาชิกไม่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง GPA ทั้งนี้ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความมั่นคง ความจ าเป็นในการปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความปลอดภัยใน
ชีวิตมนุษย์ สัตว์หรือพืช หรือสุขภาพอนามัยของแต่ละประเทศภาคีสมาชิก เป็นต้น 
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๒.2.2.1 ข้อยกเว้นทั่วไปตามมาตรา 20 ของ GATT 1947 

มาตรา 20 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการค้าเสรี แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็สนองตอบนโยบายของประเทศภาคีสมาชิกในการที่จะต้องค านึงถึงการรักษาอ านาจอธิปไตยของรัฐ 
เช่น การออกกฎหมายเพ่ือรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงให้กับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อมภายในรัฐของตน และบังคับใช้กฎหมายภายในรัฐ  มาตรา 20 จึงเกิดขึ้นเพ่ือท าให้รัฐ
สามารถใช้อ านาจอธิปไตยของแต่ละรัฐได้ และไม่ท าให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างหลักการค้าเสรีของ 
GATT กับการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐบทบัญญัติข้อยกเว้นทั่วไปใน GATT ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการ
รักษา ความสมดุลระหว่างหลักการค้าเสรีของ GATT กับการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐเพ่ือเปิดช่องให้
ประเทศภาคีสมาชิกของ GATT สามารถใช้อ านาจอธิปไตยออกกฎหมายภายในของตนมาใช้บังคับเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงของสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แม้จะขัดต่อหลักการค้าเสรีของ GATT ทั้งนี้กฎหมาย
ภายในดังกล่าวต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา 20 จึงถือว่าไม่ขัดต่อหลักการพ้ืนฐานหรือ
กฎเกณฑ์ของ GATT ประกอบกับมาตรา 20 เป็นข้อยกเว้นทั่วไปที่ค านึงถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ (b) และ (g) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และเพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจหมดไปในบทน าของมาตรา 20 ได้ก าหนดเงื่อนไขในการอ้าง
ข้อยกเว้นไว้ดังนี้ว่า 

1) ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือตามอ าเภอใจ หรือ  

2) ต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างแอบแฝง กล่าวคือ GATT 
อนุญาตให้ประเทศภาคีสมาชิกเลือกปฏิบัติได้ในระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอ่ืน  
แต่จะต้องไม่ใช่เป็นการใช้มาตรการจ ากัดทางการค้าโดยเลือกปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
ประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกันตามอ าเภอใจหรือไม่มีเหตุอันสมควร 

ข้อยกเว้นทั่วไปตามมาตรา 20 ที่ส าคัญ ได้แก่ ความจ าเป็นเพ่ือปกป้องศีลธรรม             
อันดีของประชาชน ตามมาตรา 20 (a) ความจ าเป็นเพ่ือปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือ
พืช ตามมาตรา 20 (b) และการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้หมดสิ้นไป ตามมาตรา 20 (g) 

๒.2.2.2  ข้อยกเว้นตามความตกลง GPA 

มาตรา 23 ของความตกลง GPA ก าหนดหลักการทางกฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นให้กับ
ประเทศท่ีลงนามในความตกลง GPA ไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงนี้ 

1) ข้อยกเว้นเพ่ือความมั่นคงของประเทศตามมาตรา 23: 1 ตามบทบัญญัติ มาตรา 
21 ของ GATT 1947 ได้ก าหนดไว้ว่าในความตกลงนี้ต้องไม่มีข้อความที่ก าหนดให้ประเทศภาคี
สมาชิกให้ข้อสนเทศใด ๆ ซึ่งการเปิดเผยข้อสารสนเทศนั้นขัดต่อผลประโยชน์ส าคัญเรื่องความมั่นคง
ของประเทศ หรือกีดกันประเทศภาคีสมาชิกไม่ให้ด าเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการ
ป้องกันผลประโยชน์ส าคัญเรื่องความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับการค้าอาวุธ กระสุน เครื่องมือ
สงคราม การค้าสินค้าและวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งมีความมุ่งหมายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือจัดหาให้กับฐาน



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-48 
 

ทัพทหาร หรือการด าเนินการในเวลายามสงครามหรือยามฉุกเฉินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ อีกท้ังมาตรา 21 ของ GATT 1947 ยังก าหนดว่าจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน
ไม่ให้ประเทศภาคีสมาชิกด าเนินการตามพันธกรณีของประเทศตนภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ
ส าหรับการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของประเทศ 

ส าหรับสาระส าคัญของข้อยกเว้นด้านความมั่นคงของชาติตามความตกลง GPA 
บทบัญญัติทั่วไปของความตกลง GPA ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการไว้ แต่หากเป็น
เรื่องมาตรการเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยก าหนดว่า ประเทศภาคี
สมาชิกจะไม่ถูกกีดกันจากการใช้มาตรการเช่นว่านี้ ส าหรับเหตุผลในการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งจึงต้องให้ความส าคัญกับเหตุผลในเรื่องความ
มั่นคงของประเทศชาติมาเป็นอันดับแรกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 : 1 ว่า “ความตกลงนี้ต้องไม่มี
ข้อความที่กีดกันประเทศภาคีสมาชิกจากการด าเนินการใด ๆ หรือการไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ  
ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือส าหรับปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดซื้ออาวุธ กระสุนปืน หรืออุปกรณ์สงคราม หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความม่ันคง
ของประเทศหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันประเทศ” 

2) ข้อยกเว้นเพื่อความจ าเป็นในการปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความ
ปลอดภัยในชีวิตมนุษย์ สัตว์ หรือพืช หรือสุขภาพอนามัย ตามมาตรา 23 : 2  

มาตรา 23 : 2 ก าหนดเงื่อนไขในการอ้างข้อยกเว้นไว้ว่าต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือตามอ าเภอใจหรือต้องไม่เป็นการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่าง
แอบแฝง กล่าวคือ ประเทศภาคีสมาชิกสามารถเลือกปฏิบัติได้ในระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับ
ประเทศอ่ืน แต่จะต้องไม่ใช่เป็นการใช้มาตรการจ ากัดทางการค้าโดยเลือกปฏิบัติในความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกันตามอ าเภอใจหรือไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา 23 : 2 ก าหนดไว้ว่า ความตกลงนี้ต้องไม่มีข้อความที่กีดกันประเทศภาคี
สมาชิกจากมาตรการที่ก าหนดหรือบังคับที่จ าเป็น (Necessary) เพ่ือปกป้องศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ค าสั่งหรือความปลอดภัย ชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์หรือพืช หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือท่ีเกี่ยวกับ (Relating to) สินค้า หรือบริการของคนพิการขององค์กรการกุศลหรือแรงงาน
ของนักโทษภายใต้ข้อก าหนดที่ว่ามาตรการที่มีเหตุผลอันสมควรเหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยทั่วไปว่า 
ต้องไม่น ามาใช้ในทางที่ท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติตามอ าเภอใจหรืออย่างไม่มีเหตุผลระหว่างประเทศ
ซึ่งอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันหรือท าให้เกิดข้อจ ากัดอย่างแอบแฝงต่อการค้าระหว่างประเทศ 

3) ข้อยกเว้นตามมาตรา 24 : 2 

การที่ประเทศจะเข้าผูกพันตามความตกลง GPA มาตรา 24 : 2 ก าหนดว่ารัฐบาล
ใด ๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลงฉบับนี้อาจเข้าสู่ความตกลง 
GPA ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันระหว่างรัฐบาลนั้นและประเทศภาคีสมาชิก จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้
ว่า การยอมรับเข้าสู่ความตกลงนี้เกี่ยวพันกับการเจรจาระหว่างรัฐบาลของประเทศท่ีมีท่าทีสนใจและ
ประเทศภาคีสมาชิกในเรื่องบัญชีรายชื่อของหน่วยงานและการบริการที่จะก าหนดไว้ในภาคผนวก 
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แสดงให้เห็นว่าบทบัญญัตินี้ยินยอมให้ประเทศภาคีสมาชิกไม่ต้องน าบทบัญญัติทั้งหมดของความตกลง
มาใช้กับประเทศที่ลงนามผูกพันในเวลาที่เข้าร่วมผูกพันในความตกลงหรือในเวลาที่ประเทศภาคี
สมาชิกใหม่เข้าร่วม การไม่น าบทบัญญัติมาใช้บังคับอาจเป็นประเทศและ/หรือหน่วยงานตามที่ก าหนด 
การไม่น าบทบัญญัติบางอย่างมาใช้มักจะเกี่ยวพันกับการบริการ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกทั้งหลายใน
ความตกลง GPA มีความผูกพันกันแบบต่างตอบแทนกัน  

4) ข้อยกเว้นในการปฏิบัติอย่างพิเศษและแตกต่างส าหรับประเทศก าลังพัฒนาตาม
มาตรา 5 ประเทศก าลังพัฒนาอาจจะเจรจากับสมาชิกอ่ืนเพ่ือขอยกเว้นองค์กรจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการเฉพาะอย่างที่รวมอยู่ในรายการจากหลักการปฏิบัติเยี่ ยงคนชาตินั้นได้ โดยจะต้องระบุ
หน่วยงานหรือรายการสินค้าและบริการที่ต้องการขอยกเว้นให้ชัดเจน นอกจากนี้ในความตกลง GPA 
ระบุให้ประเทศพัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ประเทศก าลังพัฒนา เมื่อมีการร้องขอ 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔)   

๒.๒.2.3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

ความตกลง GPA ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้ 3 วิธี คือ วิธีการประมูลแบบทั่วไป 
วิธีการประมูลแบบคัดเลือก และวิธีการประมูลแบบจ ากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) วิธีการประมูลทั่วไป (Open Tendering Procedure)  

วิธีการประมูลแบบทั่วไป เป็นการประมูลที่เปิดโอกาสให้กับผู้จัดหาทุกรายที่ได้เข้ามา
แข่งขันกัน โดยผู้จัดหาที่มีความสนใจทุกราย สามารถเข้าร่วมในการประมูลเสนอราคาได้ หน่วยงานที่
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล โดยต้องก าหนดระยะเวลาส าหรับการ
รับใบประมูลจะต้องไม่น้อยกว่า 40 วันนับจากวันประกาศ ทั้งนี้หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างอาจ
ปรับเปลี่ยนลดระยะเวลาในการรับการเสนอราคาประมูลตามที่ก าหนดไว้หากมีพฤติการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างได้จัดพิมพ์หนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูล          
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้ามาแล้ว 40 วัน และไม่เกินกว่า 12 เดือน โดยทั่วไประยะเวลาในการรับ
เสนอราคาประมูลสามารถลดลงได้เป็นไม่น้อยกว่า 24 วัน เพ่ือให้มีระยะเวลาเพียงพอในการตอบรับ
การเสนอราคาประมูล แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน 

(2)  หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างได้จัดพิมพ์หนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูลเพ่ือ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นครั้งที่ 2 หรือออกหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมการประมูลเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างตามมาอีก
ในภายหลังเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องระยะเวลาในการรับเสนอราคา
ประมูลต้องไม่น้อยกว่า 24 วัน 

(3)  หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างมีความเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้างระยะเวลาใน
การรับเสนอราคาประมูลต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน 

(4)  หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างระดับภูมิภาคตามเอกสารแนบ 2 ของความตกลง 
GPA และหน่วยงานอ่ืนที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบ 3 ของความตกลง GPA และผู้จัดหาที่ได้รับ
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การคัดเลือกสามารถตกลงกันก าหนดระยะเวลาในการรับการเสนอราคาประมูลไว้ในสัญญาที่ตกลงกัน 
2 ฝ่าย ในกรณีที่ไม่มีสัญญาตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้จัดหาที่ได้รับการคัดเลือก 
ระยะเวลาในการรับการเสนอราคาประมูลไม่น้อยกว่า 10 วัน 

2) วิธีการประมูลแบบคัดเลือก (Selective Tendering Procedure) 

วิธีการประมูลแบบคัดเลือก ผู้จัดหาสามารถเข้าสู่การวิธีการประมูลแบบคัดเลือกได้ 
2 วิธี คือ 

(1) หน่วยงานที่ดูแลบัญชีรายชื่อผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 
หน่วยงานที่ดูแลบัญชีรายชื่อผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติสามารถด าเนินการ คัดเลือกผู้จัดหาจากผู้จัดหาที่มี
ความสามารถและคุณสมบัติตามที่ต้องการ และเชิญชวนผู้จัดหาตามที่คัดเลือกให้เข้าร่วมประมูลเสนอ
ราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องเปิดคัดเลือกผู้จัดหาที่อยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) ผู้จัดหาขอเข้าร่วมการประมูล ผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ในเวลาที่หน่วยงานที่ดูแลบัญชีรายชื่อผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติท าการคัดเลือกผู้จัดหาสามารถ
เข้าร่วมประมูลได้ หากผู้จัดหาดังกล่าวมีระยะเวลาเพียงพอที่จะด าเนินการให้ตนเองมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนได้ หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างจะต้องประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลแบบคัดเลือก 
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

กรณีที่ 1 หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ใช้บัญชีรายชื่อผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติ 
ระยะเวลาส าหรับรับใบสมัครต้องไม่น้อยกว่า 25 วัน นับจากวันที่ประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูล 
และระยะเวลาในการรับการเสนอราคาต้องไม่น้อยกว่า 40 วัน นับจากวันที่ประกาศเชิญชวนให้รับ
การเสนอราคาประมูลแก่ผู้จัดหาที่ได้รับการคัดเลือก 

กรณีที่  2 หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างใช้บัญชีรายชื่อผู้จัดหาที่มีคุณสมบัติ  
ระยะเวลาส าหรับรับการเสนอราคาประมูลต้องไม่น้อยกว่า 40 วัน นับจากวันที่ประกาศเชิญชวนให้
รับการเสนอราคาประมูลแก่ผู้จัดหาที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างอาจปรับเปลี่ยน
ลดระยะเวลาในการรับการเสนอราคาประมูลตามที่ก าหนดไว้ได้เช่นเดียวกันกับการประมูลแบบทั่วไป 

3) วิธีการประมูลแบบจ ากัด (Limited Tendering Procedure) 

ความตกลง GPA ก าหนดให้มีการประมูลเสนอราคาที่ยกเว้นจากหลักการทั่วไป
ของการประมูล หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องติดต่อกับผู้จัดหาโดยเฉพาะเจาะจงเป็นการเฉพาะราย 
ไม่เปิดโอกาสให้กับผู้จัดหาทุกรายรับการประมูลได้ ซึ่งวิธีการนี้จะต้องไม่น ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกเว้นไม่ให้มีการแข่งขันที่เปิดกว้าง หรือเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้จัดหาภายในประเทศกับผู้
จัดหาของประเทศภาคีสมาชิกหรือผู้จัดหาของประเทศภาคีสมาชิกด้วยกันเอง หรืออ านวยประโยชน์
ให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาภายในประเทศ วิธีการประมูลนี้สามารถน าไปใช้ได้โดยจ ากัดเฉพาะบางกรณี
เท่านั้น เช่น การจัดให้มีการประมูลเสนอราคากันใหม่เนื่องจากครั้งก่อนมีการสมยอมกัน การประมูล
เสนอราคาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ด าเนินการอันมีลักษณะเฉพาะตัว หรือการประมูลงานที่มี
เหตุผลเพ่ือคุ้มครองสิทธิโดยเฉพาะ การประมูลงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน การประมูลงานที่เพ่ิมเติม
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จากการประมูลงานต้นแบบ สินค้าหรือบริการครั้งแรก การประมูลงานบริการก่อสร้างที่ต่อเนื่องกับ
โครงการหลักที่ได้พิจารณาเลือกผู้ประมูลแล้ว และการประมูลสินค้าที่ซื้อจากตลาด Commodity 
เป็นต้น 

๒.๒.2.4 การระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

หลักการระงับข้อพิพาทตามความตกลง GPA มีผลผูกพันประเทศภาคีสมาชิกโดยใน
มาตรา 22:3 ก าหนดว่าการใช้ระบบการระงับข้อพิพาทของความตกลง GPA เป็นการจ ากัดเฉพาะ
สมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก และองค์กรระงับข้อ
พิพาทสามารถจัดตั้งคณะพิจารณาตามความตกลง GPA เปิดโอกาสให้กับประเทศสมาชิกของความตก
ลง GPA ในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือประเทศฝ่ายที่สาม 

ในความตกลง GPA ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 22 : 1 ว่าให้น าบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยกฎและกระบวนการที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทหรือบันทึกความเข้าใจการระงับข้อพิพาทภายใต้
ความตกลงขององค์การการค้าโลกมาใช้กับข้อพิพาทภายใต้ความตกลง GPA เป็นหลัก ยกเว้นในกรณี
ที่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาและการตัดสินที่สั้นกว่าการ
พิจารณาตามปกติ และองค์คณะ 

พิจารณาที่ถูกเลือกจากองค์กรระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Body-DSB) 
ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 

กระบวนการในการระงับข้อพิพาทขององค์กรการค้าโลก (WTO) ภายใต้ความเข้าใจ 
ว่าด้วยกฎและกระบวนการระงับข้อพิพาทประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การปรึกษาหารือ (Consultation) 

2) การจัดตั้งและการด าเนินการของคณะพิจารณา (Panel) 

3) วิธีพิจารณา (Dispute Settle Procedure) 

4) การอุทธรณ์ (Appellate Procedure) 

5) การด าเนินการตามค าเสนอแนะและการสอดส่องดูแล (Surveillance) 

ในการระงับข้อพิพาทตามความตกลง GPA นี้ หลักยกเว้นที่ส าคัญปรากฏในมาตรา 
22:3 คือให้องค์กรระงับข้อพิพาทท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือเมื่อ “. . . การชดเชยหรือการแก้ไขการ
ท าผิดความ ตกลง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ . . .” หมายความว่า ในการประมูลเพ่ือจัดซื้อโดยรัฐที่ได้ท าผิด
หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ตามความตกลงไปแล้ว ไม่จ าเป็นต้องยกเลิกหรือท าการประมูลใหม่ 

ตามหลักการ การระงับข้อพิพาทมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขสิ่งที่ได้ท าผิดไปแล้ว                 
แต่การระงับข้อพิพาทตามความตกลง GPA จะไม่มีการล้มเลิกการประมูลที่ได้ตัดสินผู้ชนะประมูลไป
แล้ว และไม่อนุญาตให้มีการตอบโต้ข้ามความตกลงด้วย จากท่ีกล่าวมา ท าให้กระบวนการด าเนินการ
คัดค้านการประมูลเป็นกระบวนการที่ส าคัญของความตกลง เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นการหยุด
การกระท าผิด และสามารถชดเชยความเสียหายต่อผู้คัดค้านได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
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DSB มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งคณะพิจารณา ยอมรับลูกขุน หรือรายงานขององค์กร
อุทธรณ์ ท าข้อเสนอแนะหรือวางหลักเกณฑ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะ 
และอ านาจห้ามสัมปทานชั่วคราว และหน้าที่อ่ืนตามความตกลงนี้หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
เยียวยาเมื่อเพิกถอนมาตรการที่พบว่าเป็นความขัดแย้งของความตกลงที่ไม่สามารถเป็นไปได้โดยมี
เงื่อนไขว่าเพียงสมาชิกขององค์การการค้าโลกในความตกลงนี้เท่านั้นที่เข้าร่วมในการตัดสินหรือ
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทตามความตกลงนี้โดย DSB  คณะลูกขุนที่ถูกจัดตั้งโดย DSB จะต้อง
พยายามเสนอรายงานต่อสมาชิกที่มีข้อพิพาทไม่ช้ากว่า 4 เดือน ในกรณีที่มีความล่าช้าต้องไม่ช้ากว่า 
7 เดือนหลังจากวันที่องค์ประกอบและข้อก าหนดหน้าที่ของคณะลูกขุนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนั้น
คณะลูกขุนจะต้องพยายามที่จะตัดสินภายใน 60 วันในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความตกลงหรือ
มาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับค าแนะน าและกฎ 

๒.๒.3 อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention Against Corruption--UNCAC) 

๒.๒.๓.๑  ความเป็นมา 

อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และถือได้ว่าเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ
ฉบับแรกท่ีครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้มีการออกกฎหมายภายในประเทศ 
หรือการจัดท าอนุสัญญาระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคต่าง ๆ มาแล้วหลายฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศต่างเห็นพ้องกันว่า เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องการความร่วมมือประสานงาน
กันอย่างกว้างขวางครอบคลุม ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้แต่เพียงล าพังเฉพาะภายในประเทศ หรือ
กลุ่มประเทศ หรือภายในภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น 

อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ จึงให้ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ติดตามทรัพย์สินกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ หากประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นภาคีอนุสัญญาฯฉบับนี้มากขึ้น โอกาส
ที่ผู้กระท าทุจริต จะหลบตัวหรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด ก็จะยิ่งลดน้อยลง
อนุสัญญาฯ เป็นกรอบความร่วมมือทางกฎหมายและเป็นการก าหนดมาตรฐานระดับสากล เพ่ือ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

อนุสัญญาของสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ คือ 

1) ส่งเสริมและเสริมสร้างคลุมประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาตรการในการป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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2) ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
และ ความช่วยเหลือทางวิชาการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินจาก
การกระท าผิดกลับคืน 

3) ส่งเสริมความมีคุณธรรม ตรวจสอบได้และการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
ทรัพย์สินของรัฐอย่างเหมาะสม 

๒.๒.๓.๒ หลักการส าคัญของอนุสัญญาฯ 

สรุปสาระส าคัญของอนุสัญญาของสหประชาชาติ  ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต                
ค.ศ. 2003 มีดังนี้อนุสัญญาฯประกอบด้วย ข้อบททั้งสิ้น 78 ข้อ ภายใต้ 8 หมวด ดังนี้ 

1) หมวดบททั่วไป (ข้อ 1-4) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของอนุสัญญา ค าจัดความ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในอนุสัญญาฯ ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ และการคุ้มครองอธิปไตยของรัฐภาคี 

2) หมวดมาตรการป้องกัน (ข้อ 5-14) 

3) หมวดการก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย       
(ข้อ 15 - 42) 

4) หมวดความร่วมมือระหว่างประเทศ (ข้อ 43 - 50) 

5) หมวดการติดตามสินทรัพย์คืน (ข้อ 51 - 59) 

6) หมวดความช่วยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร               
(ข้อ 60 - 62) 

7) หมวดกลไกในการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อ 63 - 64) 

8) บทบัญญัติสุดท้าย (ข้อ 65 - 71) 

1) หมวดบททั่วไป (ข้อ 1 - 4) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของอนุสัญญา ค าจ ากัดความ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในอนุสัญญาฯ ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ และการคุ้มครองอธิปไตยของรัฐภาคี 

                  (1) ค านิยามต่าง ๆ ที่ใช้ในอนุสัญญาฯฉบับนี้ มีดังนี้ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง 

 (1) บุคคลใด ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหารปกครอง หรือตุลาการ 
ของรัฐภาคี ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว ไม่ว่าได้รับค่าตอบแทน
หรือไม่ โดยไม่ค านึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลนั้น  

(2) บุคคลอ่ืนใด ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือให้บริการสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และตามที่ใช้บังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของรัฐภาคีนั้น 
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(3) บุคคลอ่ืนใด ซึ่งกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นก าหนดว่าเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือความมุ่งประสงค์ของมาตรการพิเศษบางประการในหมวด 2 ของอนุสัญญานี้ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”อาจหมายถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการหรือให้บริการ
สาธารณะตามที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นตามท่ีใช้บังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของรัฐ
ภาคีนั้น 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งด้านนิติ
บัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และ
บุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

“เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือน
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบอ านาจจากองค์การภาครัฐระหว่างประเทศนั้นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว 

“ทรัพย์สิน” หมายถึง สินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่ามีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างเคลื่อนที่
ได้ หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ จับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ และเอกสารหรือตราสารทางกฏหมายที่เป็น
หลักฐานกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสินทรัพย์ เช่นว่า 

“ทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดทางอาญา” หมายถึง ทรัพย์สิน ใด ๆ            
ที่เกิดจาก หรือได้รับมาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระท าความผิด 

“การอายัด” หรือ “การยึด” หมายถึง การห้ามโอน เปลี่ยนสภาพ จ าหน่าย           
จ่ายโอน หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวหรือการเก็บรักษาหรือควบคุมทรัพย์สินเป็นการ
ชั่วคราวตามค าสั่งที่ออกโดยศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอ่ืน 

“การริบทรัพย์สิน” ซึ่งรวมถึงการริบโดยเจาะจงตัวทรัพย์สินในกรณีท่ีใช้ 

บังคับได้ หมายถึง การบังคับเอาทรัพย์สินไปอย่างถาวร โดยค าสั่งศาลหรือโดย
เจ้าหนี้ผู้มีอ านาจอ่ืน 

“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดทรัพย์สิน                          
ที่อาจกลายเป็นมูลฐานของความผิดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 ของอนุสัญญานี้ 

“การจัดส่งภายใต้การควบคุม” หมายถึง วิธีการที่อนุญาตให้น าของผิดกฎหมาย
หรือต้องสงสัยออกไป ผ่าน หรือเข้าไปในอาณาเขตของรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ โดยการรับรู้และ               
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเพ่ือการสืบสวนสอบสวนความผิด และเพ่ือการระบุ     
ชี้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดนั้น 
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(2)  ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาฯ มีดังนี้ 

ก. อนุสัญญาฯฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับการป้องกันการสืบสวนสอบสวนและ
การฟ้องร้องด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต และกับการอายัด การยึด การริบทรัพย์สินและการส่งคืนซึ่ง
ทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดที่ก าหนดไว้ตามอนุสัญญานี้ 

ข. โดยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ความผิดซึ่งระบุ
ไว้ในอนุสัญญานี้ ไม่จ าเป็นต้องก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภัยแก่ทรัพย์สินของรัฐเว้นแต่อนุสัญญา
นี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(3)  การคุ้มครองอธิปไตยรัฐภาคี 

รัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้อนุสัญญานี้ ในทางที่สอดคล้อง
กับหลักการความเสมอภาคแห่งอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ และหลักการไม่แทรกแซง
กิจการ ภายในของรัฐอื่นไม่มีความใดในอนุสัญญานี้ที่ให้สิทธิแก่รัฐภาคีหนึ่งในการด าเนินการในอาณา
เขตของอีกรัฐหนึ่งโดยการใช้เขตอ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกฎหมายภายในของรัฐนั้นสงวนไว้ให้
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของตน 

2) หมวดมาตรการป้องกัน (ข้อ 5 - 14)  

ถือว่าเป็นส่วนส าคัญของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ซึ่งจะมีแนวทางการป้องกันการทุจริต 
ด้วยมาตรการทางตรงและทางอ้อมทั้งต่อภาครัฐและเอกชน รวมถึงนโยบายการป้องกันตั้งแต่
โครงสร้าง เช่น การก่อตั้งองค์กรต่อต้านการทุจริต เพ่ิมระดับความโปร่งใสด้านการเงินในการรณรงค์
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง รัฐจะต้องมีความพยายามในการที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่าการ
บริการสาธารณะได้รับการดูแล สนับสนุนความมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและการรับพนักงานของ
ภาครัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง การจ้างงานในแต่ละครั้ง ลูกจ้างของรัฐจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม การตรวจสอบด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ และมาตรการทางวินัย
ที่เหมาะสม มีความโปร่งใส การรายงานในเรื่องการเงินสาธารณะ จะต้องได้รับการสนับสนุนและต้อง
มีมาตรการพิเศษส าหรับการป้องกันการทุจริต เช่น การจัดการสาธารณะ ด้านยุติธรรม โดยผู้ใช้บริการ
จากภาครัฐคาดหวังว่า จะได้รับการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสูงส าหรับการบริการสาธารณะการป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกคนในสังคมเป็นส าคัญ อนุสัญญาฯ จึงได้
เรียกร้องให้ ประเทศสมาชิกกระตือรือร้นในการสนับสนุนภาคเอกชน กลุ่มสหภาพรวมถึงกลุ่มสมาชิก
อ่ืนของสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและตรวจสอบได้ 

3) หมวดการก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย               
(ข้อ 15 - 42)  

อนุสัญญาฯ ก าหนดให้บรรดาประเทศภาคี มีความรับผิดเกี่ยวกับการทุจริตเป็น
ความผิดทางอาญารวมถึงความผิดมูลฐานอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทุจริตในหลายรูปแบบ  
รัฐภาคีจะถูกผูกมัดทางกฎหมายให้น าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
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ภายใน ซึ่งอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ มีความก้าวหน้าในการต่อต้านการทุจริต กล่าวคือ มีการก าหนดให้เป็น
ความผิดทางอาญา แต่มิใช่อยู่บนพ้ืนฐานของการทุจริตที่จะเป็นการให้สินบน การยักยอกทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่หากรวมถึงการค้าที่มีอิทธิพล การปกปิดและการฟอกทรัพย์สินที่ได้จากการทุ จริตด้วย  
ซึ่งความผิดดังที่กล่าวมานี้ รวมถึงการสนับสนุนการทุจริต การฟอกเงินและการขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น โดยความผิดตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ จึงรวมไปถึงความผิดที่มีความ
เชื่อมโยงไปยังการทุจริตภาคเอกชนด้วย 

4) หมวดความร่วมมือระหว่างประเทศ (ข้อ 43 - 50)  

ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินงานทุกด้าน 
ที่เกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต การป้องกัน การสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี การยึดทรัพย์สิน 
และการคืนทรัพย์สินจากการกระท าที่ทุจริต รัฐภาคีสามารถที่จะก าหนดให้มีการจัดท ารูปแบบความ
ร่วมมือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในการรวบรวมและการส่งพยานหลักฐาน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
การติดตาม การอายัดทรัพย์สิน การยึดทรัพย์สิน และการริบทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต 

5) หมวดการติดตามสินทรัพย์คืน (ข้อ 51 - 59)  

กล่าวถึงการคืนทรัพย์สิน โดยมีการระบุชัดเจนถึงความร่วมมือและการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดให้แก่รัฐภาคีที่ร้องขอ รวมถึง
การพิจารณาถึงผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของผู้เสียหายและผู้เป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าผิด 

6) หมวดความช่วยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร        
(ข้อ 60 - 62)  

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนั้น รัฐภาคี 
จะมีมาตรการในการฝึกอบรมบุคคลากรของตนซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันและการต่อต้านการทุจริต           
การวิจัยถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดจากการทุจริตในประเทศนั้น ๆ และ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับการกระท าทุจริตซึ่งกันและกัน 

7) หมวดกลไกในการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อ 63 - 64)  

กล่าวถึง การก าหนดให้มีที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคีอนุสัญญา การประชุมของ รัฐภาคี 
รวมทั้งหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคี 

8) บทบัญญัติสุดท้าย (ข้อ 65-71)  

กล่าวถึง การปฏิบัติตามอนุสัญญา การระงับข้อพิพาท การลงนามอนุสัญญา การให้
สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ และการภาคยานุวัตร การมีผลใช้บังคับ การแก้ไขเพ่ิมเติม
อนุสัญญา การบอกเลิกอนุสัญญา ผู้เก็บรักษาอนุสัญญา และภาษาที่ใช้ในการจัดท าอนุสัญญา 
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ในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐของประเทศไทยครั้งนี้ 
ข้อที่ควรน ามาพิจารณาคือ ข้อ 9 ของอนุสัญญาของสหประชาชาติซึ่ง ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินขั้นตอนที่จ าเป็นในการจัดท าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เหมาะสม ที่มีประสิทธิผล โดยนอกจากประการอื่นแล้ว ได้แก่ การป้องกันการทุจริต บนพื้นฐานของ
ความโปร่งใส การแข่งขัน และหลักเกณฑ์ที่วัดได้ในการตัดสินใจทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักพ้ืนฐานของ
ระบบกฎหมายของตนระบบเช่นว่านี้ ซึ่งอาจค านึงถึงวงเงินในการบังคับใช้ที่เหมาะสมด้วย นอกจาก
ประการอื่นแล้ว ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการและสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งข้อมูลข่าวสารในการเชิญให้เข้าร่วมเสนอราคา และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวกับการได้รับเลือกให้ท าสัญญา ทั้งนี้ โดยให้ผู้เสนอราคาที่อยู่ ในเกณฑ์มีเวลา
เพียงพอในการเตรียมและยื่นเสนอราคาของตน 

(2)  การจัดท าเงื่อนไขในการเข้าร่วมเสนอราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมทั้ง 
การคัดเลือกและการได้รับเลือกให้ท าสัญญาและกฎเกณฑ์ในการเสนอราคา และการประกาศให้ทราบ 
ทั่วกันถึงเง่ือนไขดังกล่าว 

(3)  การใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นกลางและเป็นข้อวินิจฉัยล่วงหน้าส าหรับการ
ตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้
บังคับกฎเกณฑ์และกระบวนการดังกล่าวในภายหลัง 

(4)  ระบบการทบทวนภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงระบบการอุทธรณ์ที่มี
ประสิทธิผลเพ่ือประกันการไล่เบี้ยและการเยียวยาความเสียหายในทางกฎหมายในกรณีที่ไม่มีการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกระบวนการที่จัดท าตามวรรคนี้ 

(5)  ในกรณีที่เหมาะสมมาตรการในการก ากับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิเช่น การเปิดเผยเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐ กระบวนการคัดเลือกและข้อก าหนดการฝึกอบรมนั้น ๆ  

2) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในการจัดการการคลังของรัฐ โดยสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของ
ตนมาตรการเช่นว่า นอกจากประการอ่ืนแล้วต้องรวมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  กระบวนการในการรับเอางบประมาณแผ่นดิน 

(2)  การรายงานรายรับและค่าใช้จ่ายในเวลาอันควร 

(3)  ระบบมาตรฐานด้านบัญชีและการสอบบัญชีและการควบคุมดูแล 
ที่เก่ียวข้อง 
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(4)  ระบบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และ ในกรณีที่เหมาะสม การปรับปรุงแก้ไข ในกรณีไม่สามารถด าเนินก ารตาม
ข้อก าหนดซึ่งบัญญัติไว้ในวรรคนี้ 

3) รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินมาตรการทางแพ่งและทางปกครองเท่าที่อาจจ าเป็น
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ โดย
เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายของตน 

๒.๒.4 ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้า จ้างเหมาก่อสร้าง และจัดหาบริการ
(UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services)  

คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติ  ว่าด้วยค้าระหว่างประเทศ(United Nations 
Commissions on Informational Trade Law: UNCITRAL) ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดซื้อ
จัดจ้างของส่วนราชการของประเทศต่างๆ จึงจัดท าต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า 
จ้างเหมาก่อสร้าง และจัดหาบริการ (Model Law on Procurement of Goods, Construction 
and Services) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ๒๕๕๔ เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับให้
ประเทศต่างๆ ตรากฎหมาย ว่าด้วยการพัสดุขึ้นใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการใน
ประเทศของตน การจัดท าต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวน
การจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมโปร่งใส อันมีผลเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนให้เกิด
ประสิทธิภาพและป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๒.๔.๑  หลักการส าคัญของต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้า จ้างเหมา
ก่อสร้างและจัดหาบริการ 

ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้า จ้างเหมาก่อสร้างและจัดหาบริการ ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐว่าควรจะประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๖ ประการ คือ 

๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒) การผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ขาย
และคู่สัญญาโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในความเป็นชาติ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ให้บริการใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

๔) การส่งเสริมความเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ขายสินค้า บริการและ
ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

๕) ส่งเสริมคุณธรรมและความเท่าเทียมกันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

๖) สร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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๒.๒.๔.๒  องค์ประกอบของกฎหมาย 

ประกอบด้วย  ๖ หมวด คือ บทนิยามทั่วไป เงื่อนไขวิธีว่าจ้าง กระบวนการยื่นข้อเสนอ 
วิธีจ้างบริการ วิธีซื้อสินค้าและจ้างเหมาก่อสร้าง และการพิจารณาผล มีทั้งหมด ๕๗ มาตรา 

๒.๒.๔.๓  ขอบเขตการบังคับใช้ 

ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการและงานก่อสร้างโดยรัฐที่มีการค้าระหว่างประเทศ 

๒.๒.๔.๔  วิธีจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและจ้างเหมาก่อสร้าง 

ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าฯได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อสินค้า และการจ้าง
เหมาก่อสร้างได้ ๗ วิธี คือ 

๑) การประกวดราคาแบบซองเดียว (Tendering) เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารการประกวดราคาได้เข้ามาเสนอราคาแข่งขัน
กัน ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาได้เข้ามาแข่งขันกัน ผู้เข้าเสนอราคาแต่ละรายต้องแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศและเอกสารประกวดราคาและยื่นซองราคาเพ่ือแข่งขันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   

การประกวดราคาแบบซองเดียวมี ๒ ประเภท คือ การประกวดราคาภายในประเทศ 
และการประกวดราคานานาชาติ โดยหลักแล้วส่วนราชการต้องใช้วิธีการประกวดราคานานาชาติเว้น
แต่จะเข้าลักษณะที่กฎหมายหรือระเบียบพัสดุของแต่ละประเทศได้ก าหนดให้ใช้วิธีการประกวดราคา
ระหว่างผู้ขายหรือผู้รับเหมาภายในประเทศ  ขั้นตอนและวิธีการประกวดนานาชาติมีดังนี้ 

(๑) การเชิญชวนให้เข้าร่วมประกวดราคาและเชิญชวนให้เข้าร่วมคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้น ส่วนราชการที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้
เข้าร่วมการประกวดราคาหรือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น (ถ้ามี) ต้องท า
เอกสารประกวดราคา (Solicitation Document) เพ่ือให้ผู้ขายหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่สนใจเข้าร่วม
ประกวดราคาทราบถึงความต้องการของส่วนราชการที่จะจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการประกวด
ราคาตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการใช้พิจารณาผลการประกวดราคา 

(๒) การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา  ส่วนราชการต้องให้หรือขายเอกสาร
การประกวดราคาแก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวดราคาตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา หรือในกรณีท่ีมีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ส่วนราชการจะต้อง
ให้หรือขายเอกสารการประกวดราคาให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ส่วนราชการจะต้อง
ให้หรือขายเอกสารการประกวดราคาให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นทุกรายด้วย 

(๓)  การยื่นซองเสนอราคาผู้ขายหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยื่นซองเสนอราคา
มายังส่วนราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้ขายหรือผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นข้อเสนอมาภายหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนด มิให้ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
ซองเสนอราคาจะต้องท าเป็นหนังสือโดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเซ็นชื่อก ากับการปิดซองไว้ด้วย 
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(๔) การเปิดซองเสนอราคา ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดซอง
ข้อเสนอราคาดังกล่าว ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศเชิญชวน และต้ องอนุญาตให้ผู้ขาย 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นได้อยู่ร่วมการเปิดซองราคาด้วย หากผู้เสนอราคาไม่
สามารถอยู่ร่วมได้ต้องส่งเอกสารแจ้งให้ผู้ที่มิได้อยู่ในที่นั้นได้ทราบและต้องมีบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวไว้ในรายงานผลขอซื้อขอจ้าง 

(๕)  การพิจารณาผลการประกวดราคา เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคาและซองเสนอราคาว่ามีความถูกต้องตามที่ประกาศเชิญชวนหรือตามที่ปรากฏในเอกสาร
ประกวดราคาหรือไม่ หากมีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่อาจให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ชี้แจงข้อเท็จจริง รายละเอียด
หรือแสดงเอกสารอ่ืนใดเพ่ือประกอบการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงข้อเสนออันเป็นสาระส าคัญ 

(๖) การพิจารณาคัดเลือก ให้เลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่ 
ส่วนราชการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคาที่ยอมให้รัฐสามารถให้สิทธิพิเศษด้าน
ราคา (Margins of Preference หรือ Price Preference) แก่ผู้ค้าหรือผู้จัดหาภายในประเทศ 
หรือสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศ Margin of Preference ส าหรับการผู้เสนอราคา 
ในประเทศให้สามารถแข่งขันกับผู้ เสนอต่างประเทศได้ หากผู้ เสนอราคาอยู่ในช่วง Margin of 
Preference ให้คัดเลือกผู้เสนอราคาที่อยู่ในช่วง Margin of Preference  

ในกรณีที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาว่าจะเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาโดยค านึงถึงความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ นอกเหนือราคา และได้ก าหนดน้ าหนัก
ข้อพิจารณาความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยแล้ว ส่วนราชการต้องคัดเลือก 
ผู้เสนอราคาซึ่งผ่านการประเมินความเหมาะสมและเสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะ 

๒)  การประกวดราคาแบบสองซอง (Two-Steps Tendering) เป็นวิธีการที่เปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาได้เสนอราคา
เข้ามาแข่งขันเช่นเดียวกับวิธีการประกวดราคาแบบซองเดียว ผู้เข้าเสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนออ่ืน 
(Initial Tender) เมื่อส่วนราชการได้พิจารณาเห็นว่าข้อเสนอตรงกับความต้องการของตนแล้วก็จะท าการ
เชิญให้ผู้ที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคเข้ามายื่นซองประกวดราคา ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อ
สินค้าฯก าหนดให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการประกวดราคาแบบสองซองได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการยากท่ีจะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า
หรืองานก่อสร้างได้ จึงต้องมีการยื่นข้อเสนอให้พิจารณาก่อน  

(๒) กรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย ทดลองหรือการพัฒนา   

(๓) กรณีที่เป็นจัดหาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศหรือความมั่นคงของชาติ และ
สุดท้ายกรณีที่ไม่มีผู้ ยื่นเสนอราคาเมื่อส่วนราชการเปิดให้มีการประกวดราคาแบบซองเดียวและไม่
ส าเร็จ ส่วนขั้นตอนการด าเนินการเหมือนวิธีประกวดราคาซองเดียว 
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๓) ประกวดราคาแบบจ ากัดผู้เสนอราคา (Restricted Tendering) ใช้ในกรณีที่
ต้องการจัดหาสินค้า งานก่อสร้างที่มีความซับซ้อน (Highly Complex)  หรือ เป็นงานที่ต้องการความ
ช านาญพิเศษและผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถจัดหาสินค้าหรือสามารถก่อสร้างได้นั้น
มีจ ากัด ด าเนินการได้สองกรณี คือ 

(๑) กรณีท่ีระยะเวลาและต้นทุนที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาผลการประกวด
ราคาไม่ได้สัดส่วนกับมูลค่าของสินค้าหรืองานก่อสร้างงานนั้นได้ 

(๒) การจัดหาสินค้า งานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนอย่างมาก (Highly Complex) 
หรือเป็นสิ่งที่ต้องการความช านาญในการผลิตหรือการก่อสร้างเป็นพิเศษ และจ านวนที่สามารถ
ด าเนินการได้มีน้อยราย 

ส าหรับขั้นตอนและวิธีการด าเนินการประกวดราคาแบบจ ากัดตัวผู้เสนอราคา ต้องมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากเป็นสินค้าหรืองานก่อสร้างที่มีผู้ที่ด าเนินการได้น้อยรายให้
สามารถเรียกเข้ามาเสนอราคาได้ แต่หากเป็นกรณีระยะเวลาและต้นทุนที่จะต้องใช้ตรวจสอบ
พิจารณาผลการประกวดราคาไม่ได้สัดส่วนกับมูลค่าของสินค้าหรืองานก่อสร้างที่จะจัดหา ส่วน
ราชการต้องเลือกเชิญผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างในจ านวนที่พอสมควรมาเสนอราคาแข่งขันกัน 
ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการให้ใช้วิธีด าเนินการตามวิธีประกวดราคาแบบซองเดียว 

๔) การเชิญให้เข้ามายื่นข้อเสนอ (Request for Proposals)  ส่วนราชการจะท า
หนังสือเชิญให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งขายสินค้าหรือรับเหมาก่อสร้างที่ส่วนราชการ
ต้องการให้เข้ามาเสนอราคาแข่งขันกัน ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอและน้ าหนัก
ของหลักเกณฑ์ก่อน โดยจะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการและ
ความสามารถทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ความต้องการของส่วนราชการ ราคาที่เสนอ ต้นทุนการ
ด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสินค้า งานก่อสร้างที่เสนอ ท าหนังสือเชิญชวนให้
ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดตามที่ก าหนด และส่งหนังสือเชิญชวนให้ได้จ านวนมากท่ีสุดไม่น้อยกว่า ๓ ราย  
มีการประกาศในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ พิจารณาในเบื้องต้นว่า ข้อเสนอแต่ละข้อที่ได้ยื่นมานั้นถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือไม่ เจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการ
ตรวจสอบเบื้องต้น ห้ามมิให้คู่เจรจาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิค ราคา ข้อมูลการตลาด
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคู่เจรจาอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ส่วน
ราชการกระท าการใด ๆ อันเป็นการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายด้วย 

๕)  การเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอข้อต่อรอง (Competitive Negotiation) 
เป็นวิธการหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนราชการจะเชิญผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งขาย
สินค้าหรือรับเหมาก่อสร้างที่ส่วนราชการต้องการเข้ามาเจรจาต่อรองกับส่วนราชการ ต้นแบบ
กฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าฯ ได้ก าหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีดังกล่าวไว้ด้วยกัน ๖ กรณี  

(๑) กรณีเป็นการยากที่ส่วนราชการจะก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของสินค้าหรืองานก่อนสร้างได้ 
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(๒) กรณีเพ่ือการศึกษาวิจัย ทดลองหรือการพัฒนา 

(๓) กรณีจัดหาที่เก่ียวกับการป้องกันประเทศหรือความม่ันคงของชาติ 

(๔) กรณีประกวดราคาแบบซองเดียวแต่ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา ผู้ยื่นซอง
ประกวดราคาแต่ผู้ยื่นซองประกวดราคาเหล่านั้นถูกปฏิเสธ 

(๕) กรณีความจ าเป็นเร่งด่วน 

(๖) กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 

ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าฯ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องเชิญ
ผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้างจ านวนพอสมควรให้เข้าร่วมกระบวนการเจรจาต่อรองเพ่ือให้มีการ
แข่งขันกันในระหว่างผู้เข้าร่วมการเจรจาต่อรอง  

๖) การขอให้เข้าเสนอราคา (Request for Quotations) กฎหมายของแต่ละ
ประเทศก็จะต้องก าหนดเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการขอให้เข้าเสนอราคาว่ามูลค่าของ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีการขอให้เข้าเสนอราคาจะต้องอยู่ในวงเงินเท่าใด อย่างน้อย ๒ ราย ราคา           
ที่ยื่นเสนอมานั้นจะเป็นราคาแบบเหมาโดยรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนไปด้วย เช่น การขนส่ง ค่าประกันภัย ภาษี
ศุลกากร เสนอได้เพียงราคาเดียว เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา  

๗)  การจัดซื้ อจัดจ้ างจากผู้ ผลิ ตหรือผู้ รับ เหมารายเดียว  ( Single-Source 
Procurement) เป็นวิธีการที่ส่วนราชการต้องการจัดซื้อหรือจ้างจากผู้ผลิต สินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
รายได้ ซึ่งต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้า ก าหนดเงื่อนไขให้ด าเนินการ ๖ กรณ ี

(๑) กรณีผู้ขายสินค้าหรือผู้รับจ้างท างานก่อสร้างเพียงรายเดียว มีเอกสิทธิใน
การขายสินค้าหรือในการท างานก่อสร้างนั้น และไม่มีสินค้า งานก่อสร้างอ่ืนที่จะน ามาทดแทนได้ 

(๒) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

(๓) กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ 

(๔) กรณีที่ส่วนราชการได้จัดหาสินค้า อุปกรณ์เทคโนโลยีจากผู้ขายหรือ
ผู้รับเหมาแล้ว เห็นว่าการจัดหาเพ่ิมเติมจะต้องจัดหาจากผู้ขายหรือผู้รับเหมารายเดิม เพ่ือให้ได้สินค้า 
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือสามารถเชื่อมต่อสินค้า อุปกรณ์ เทคโนโลยีของเดิมได้ 

(๕) กรณีเพ่ือการศึกษาวิจัย ทดลองหรือการพัฒนา 

(๖) กรณีการป้องกันประเทศหรือความมั่นคงของชาติ 

ส าหรับขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตหรือผู้ รับเหมารายเดียว  
ส่วนราชการสามารถที่จะติดต่อซื้อสินค้าหรือจ้างผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาก่อสร้างรายใดรายหนึ่งได้
โดยตรง 
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๒.๒.๔.๕ วิธีการจัดหาบริการ (Procurement of Services) 

ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าฯ ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการสามารถเลือกใช้
วิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับกรณีการจัดซื้อสินค้าและจ้างเหมาก่อสร้างแทนได้หากเห็นว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เงื่อนไขก าหนดไว้ 

ขั้นตอนและวิธีการจัดหาบริการ 

๑) การประกาศเชิญชวน ได้ทราบว่าส่วนราชการมีความประสงค์จะจัดบริการ และ
เชิญชวนให้เอกชนผู้ให้บริการที่สนใจได้ยื่นข้อเสนอราคา ส่วนราชการจะต้องประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา (Official Gazette) และสิ่งพิมพ์อ่ืนในลักษณะเดียวกัน การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าฯ ได้ก าหนดข้อยกเว้นในกรณีส่วนราชการไม่จ าเป็นต้อง
ประกาศเชิญชวนให้เอกชนผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาหรือเข้าร่วมในการคัดเลือกผู้มี
สมบัติเบื้องต้นไว้หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ได้ก าหนดไว้ 

๒) การรับเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ ขายเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
หรือจากเอกสารดังกล่าวโดยไม่คิดราคาก็ได้ แต่หากเป็นการขายเอกสารจะต้องก าหนดราคาของ
เอกสารดังกล่าวเท่าราคาต้นทุนที่ใช้การพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการขายเอกสารดังกล่าว ไม่ชัดเจน 
สามารถขอให้ส่วนราชการที่ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวเพ่ือความชัดเจน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถึงวันสิ้นสุดของการยื่นข้อเสนอราคา 

๓)  การยื่นซองเสนอราคา เอกชนผู้ให้บริการที่สนใจจะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคา
แข่งขันกันก็จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดก าหนดไว้ในเอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอ และจะต้องยื่นเสนอราคามาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๔)  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ส่วนราชการมีดุลพินิจของส่วนราชการที่จะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

ต้นแบบกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดสินค้าและบริการฯได้ก าหนดไว้ด้วยกัน ๓ วิธี 
ได้แก่ การคัดเลือกโดยไม่มีการเจรจา การคัดเลือกโดยการเจรจาต่อรองพร้อมกัน และการคัดเลือก
โดยเจรจาต่อรองตามล าดับ โดยส่วนราชการที่ด าเนินการจัดหาและบริการจะต้องจัดสินใจเลือกใช้
วิธีการใดวิธีหนึ่งโดยจะต้องระบุวิธีการที่จะตัดสินใจพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

วิธีการคัดเลือกผู้ชนะการจัดหาบริการทั้งสามวิธีดังกล่าวข้างต้นมีดังนี้ 

(๑) การคัดเลือกโดยไม่มีการเจรจา ส่วนราชการต้องก าหนดคะแนนขั้นต่ า 
ส าหรับคุณภาพและเทคนิคของการบริการที่ต้องการจัดหาไว้และให้พิจารณาว่าข้อเสนอของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายได้คะแนนเท่าใด ทั้งนี้การพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาแต่ละรายนั้นจะต้อง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส่วนราชการก าหนดน้ าหนักหรือความส าคัญในหลักเกณฑ์แต่ละข้อ
เพ่ือก าหนดว่าข้อเสนอรายใดได้คะแนนเท่าใดโดยเรียงล าดับไว้ น าราคาที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนขั้น
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ต่ ามาพิจารณาเปรียบเทียบกัน คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด หรือมีข้อเสนอด้านคุณภาพและด้าน
เทคนิคและมีข้อเสนอด้านราคาที่ดีท่ีสุด 

(๒) การคัดเลือกโดยการเจรจาต่อรองพร้อมกัน เจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคา
ทุกรายที่ยื่นข้อเสนที่สามารถรับได้ (acceptable proposal) ส่วนราชการที่จะต้องพิจารณาข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคก่อน จะต้องเลือกข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการของตนมากที่สุด 

(๓) การคัดเลือกโดยการเจรจาต่อรองตามล าดับ จะต้องก าหนดคะแนนขั้นต่ า
ส าหรับคุณภาพและเทคนิคของบริการที่ต้องการจัดหาบริการได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส่วน
ราชการได้ก าหนดให้คะแนนข้อเสนอเรียงล าดับคะแนนเช่นเดียวกับการคัดเลือกโดยไม่มีการเจรจา
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาที่คะแนนต่ ากว่าคะแนนขั้นต่ าดังกล่าวทราบ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนที่ดี
ที่สุดมาเจรจาต่อรองราคาและแจ้งผู้เสนอราคาท่ีมีคะแนนสูงกว่าคะแนนขั้นต่ าดังกล่าวทุกรายได้ทราบ 
หากการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ จะต้องเชิญผู้เสนอราคาในล าดับถัดไปมาเจรจาตกลงกัน 

 

๒.3 วิเคราะห์หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฯ และพระราชบัญญัติฯมาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ เมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติแล้ว 
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 24 (๖) ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ   

กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือระเบียบ พระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๒๙ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ การตีความ
และวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติ การยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
หรือระเบียบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  

กรณีการปฏิบัติการตามระเบียบมีปัญหา พระราชบัญญัติฯ มาตรา 24 (๑) (๒) (๖) และ (๗) 
ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-65 
 

ภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ  เสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ดังนั้น ในกรณีที่พระราชบัญญัติฯ มีบทบัญญัติก าหนดหลักการ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุใดๆ ไว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังต้องออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตินั้น  ๆ และ
คณะกรรมการ นโยบาย ต้องก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง ในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ส่วนคณะกรรมการวินิจฉัยต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ กรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ และในกรณีที่พบว่าปัญหาในการปฏิบัติ เป็นปัญหาที่ เกิดจากตัวระเบียบเอง 
คณะกรรมการวินิจฉัยต้องรายงานคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการนโยบายต้องรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อก าหนด หลักเกณฑ์ รายละเอียด 
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ ของกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการต่าง ๆ       
กับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ ตามข้อเท็จจริงในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการต่าง ๆ ในปีแรกที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พบว่า มีปัญหา
อุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๒.3.๑ ผลการวิเคราะห์บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.3.๑.1 ขอบเขตของการใช้บังคับขัดกับหลักการของกฎหมายทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 4 “หน่วยงานของร ัฐ” หมายความว ่า ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน ่วยงานอ ิสระของร ัฐ และหน ่วยงานอ ื่นตามท ี่ก  าหนด
ในกฎกระทรวง และมาตรา ๖ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และ
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค กับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ           
ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา และ
หน ่วยงานอ ิสระของร ัฐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และภารกิจที่แตกต่างกัน ในอดีตจึงมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุที่แตกต่างกันตามสถานะขององค์กร ภารกิจ ความคล่องตัว และสภาวะการแข่งขัน
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ของตลาด มีการควบคุม ก ากับตามกฎหมายจัดตั้งของตนเอง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า มาโดยตลอด 

แต่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ ใช้บังคับครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท                     
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ท าให้ราชการส่วนท้องถิ่น             
องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยของรัฐ และองค์กรอิสระต่าง ๆ ไม่สามารถจัดหาพัสดุให้ทันต่อความต้องการ 
และทันต่อสถานการณ์ รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ทันต่อสภาพการแข่งขันของตลาด  

๒.3.๑.2 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯและข้อก าหนดของระเบียบฯ ไม่สอดคล้อง
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 97 (๒) ให้อ านาจแก่ผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้แก้ไข
สัญญาหรือข้อ และมาตรา ๑๐๓ (๒) ให้อ านาจแกผู่้มีอ านาจในการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  

ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  
และจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 

ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด เช่น สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร  
สัญญาจ้างก่อสร้าง มีการระบุเงื่อนไขให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญาหรือสั่งให้ข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  ๒๕๔๒      
มาตรา 3 สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

ความไม่สอดคล้องกันของข้อก าหนดและบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ที่ สัญญาที่จัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐมีทั้งสัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพ่ง หลักการของสัญญาทางปกครองตาม
กฎหมายของไทยให้เอกสิทธิ์แก่คู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครองเพ่ือคุ้มครองสาธารณะประโยชน์
และทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนหลักการของสัญญาทางแพ่งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาคของคู่สัญญา 
แต่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับครอบคลุมสัญญาทุกประเภท ทั้งที่เป็นสัญญาทางปกครองในการ
จัดท าบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และสัญญาทางแพ่งในการจัดหาพัสดุเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ซึ่งเป็นการให้เอกสิทธิ์แก่คู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ส าหรับสัญญาทางแพ่งด้วย จึงไม่สอดคล้องกับหลักการตามประมวลประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  
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๒.3.๑.3 ขาดนิยามของ “การซื้อ” “การจ้าง” “การเช่า” 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 4 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า ... แต่ “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ... และ   
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ...  

ตามระเบียบฯ ข้อ ๙๒ ก าหนดให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้ส าหรับการเช่า
สังหาริมทรัพย์โดยอนุโลม แต่การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระเบียบฯ ข้อ 93, ข้อ 94 และข้อ 95 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ไว้เป็นการเฉพาะ 

ความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ที่ พระราชบัญญัติฯ ไม่ได้ให้ความหมาย
ของ “การซื้อ” “การจ้าง” “การเช่า” ไว้ และ “การเช่า” ไม่ใช่ “งานบริการ” จึงไม่ใช่ “พัสดุ”         
ตามความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว แต่พระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
และระเบียบฯ ก าหนดให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้กับการเช่าสังหาริมทรัพย์โดยอนุโลม  
ส่วนการการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระเบียบฯ ไม่ก าหนดให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างมา
ใช้โดยอนุโลม  

๒.3.๑.4 ผู้มีอ านาจกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฯ ให้อ านาจผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (มาตรา 61)  การด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา (มาตรา 74) การด าเนินงานจ้ างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา ๘๙) การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  (มาตรา 
๑๐๐)           การแก้ไขสัญญา (มาตรา ๙๗) และการบอกเลิกสัญญา (มาตรา ๑๐๓)  

ตามระเบียบฯ ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ (ข้อ ๖) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
การสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ภายในวงเงินที่ก าหนด (ข้อ ๘๔, ข้อ ๘๕, ข้อ ๘๖, ข้อ 127 และข้อ ๑๕๘)  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(ข้อ ๒๑, ข้อ ๒๕, ข้อ ๑๐๓, ข้อ ๑๐๕, ข้อ ๑๓๙ และข้อ ๑๔๑)  

ความไม่สอดคล้องกันในกรณีนี้คือ พระราชบัญญัติฯ ให้อ านาจผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง แต่ตามระเบียบฯ ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ จึงเป็นปัญหาการตีความว่า กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  
งานจ้างที่ปรึกษา หรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีวงเงินเกินอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้องให้ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติฯ หรือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด และรัฐมนตรีมีอ านาจออกระเบียบเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติฯ ก าหนด
ได้หรือไม่  
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๒.3.๑.5 การระบุย่ีห้อของพัสดุที่จัดซื้อ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 9 ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้  

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 (๑) (ง) ก าหนดให้กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการ
ใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้ใช้วิธีคัดเลือก  

ความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติทั้ง 2 ส่วน ท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น  
2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ตีความว่า กรณีตามมาตรา 56 (๑) (ง) เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดให้ใช้วิธี
คัดเลือกเท่านั้น มิใช่ข้อยกเว้นของข้อห้ามตามมาตรา 9 พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือ 
มีข้อจ ากัดทางเทคนิคดังกล่าวจึงต้องมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง จึงจะ
สามารถระบุยี่ห้อ แล้วด าเนินการจัดซื้อโดยใช้วิธีคัดเลือกได้ กับแนวทางที่ 2 ตีความว่า กรณีตาม
มาตรา 56 (๑) (ง) ถือเป็นข้อยกเว้นของข้อห้ามตามมาตรา 9 อีกอย่างหนึ่ง ในกรณีที่โดยลักษณะ
ของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะก็สามารถระบุยี่ห้อได้ 
ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ประกอบการที่ขายพัสดุนั้น ๆ อันอาจถูกทักท้วง 
อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้  

๒.3.๑.6 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 11 ก าหนดข้อยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ประกาศเผยแพร่ และปิดประกาศ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นต้องใช้
พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด หรือเป็น
พัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงิน
ค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
หรือกรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของชาติ  

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 66 การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๗๗ งานจ้างที่ปรึกษา และ
มาตรา ๙๑ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และ  
ปิดประกาศโดยไม่มีข้อยกเว้น  

ความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติทั้ง 2 ส่วน อยู่ที่เจตนารมณ์ของการประกาศ
เผยแพร่ ซึ่งแสดงอย่างชัดแจ้งในมาตรา 11 แล้วว่า กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีความ
จ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือมีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นพัสดุที่จะขาย
ทอดตลาดหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ ไม่ต้องจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีประกาศเผยแพร่และปิดประกาศ เพื่อมิให้เป็นภาระแก่หน่วยงาน
ของรัฐเกินความจ าเป็นหรือเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อราชการลับหรือความม่ันคงของ
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ชาติ ท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ตีความตามเจตนารมณ์                
ว่ากรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 1๑ นั้นโดยลักษณะไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ควรเปิดเผย
หรือไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยอยู่แล้ว จึงไม่ควรเปิดเผย ในทุกขั้นตอน แนวทางที่ 2 ตีความตาม
บทบัญญัติว่าข้อยกเว้นตามมาตรา 11 ใช้บังคับเฉพาะแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แต่มาตรา 
66 ไม่มีข้อยกเว้น จึงต้องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผล
สนับสนุน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และปิดประกาศในทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่หากล่าช้าจะ
เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อราชการลับ หรือความม่ันคงของชาติด้วย  

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อความลับของทางราชการหรือความมั่นคง
ของชาติ หรือสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการและประชาชน อันอาจถูกทักท้วง 
อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้  

๒.3.๑.7 การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3๔ (๑) – (๖) ก าหนดให้คณะกรรมการราคากลาง           
มีอ านาจหน้าที่ในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง ก ากับ ดูแล            
ให้ค าปรึกษาแนะน า ตีความและวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นหรือผ่อนผัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การก าหนดราคากลาง และตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 63 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง 
คือ แนวทางท่ี 1 ตีความตามเจตนารมณ์ว่า บทบัญญัติมาตรา 63 มิได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ ดังนั้น 
ราคากลางตามบทบัญญัติมาตรา 4 จึงต้องประกาศเผยแพร่ ไม่ว่าจะด าเนินการโดยวิธีใดหรือมี
วงเงินเท่าใด และในฐานะที่คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจหน้าที่ในการออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า ตีความ และวินิจฉัย
ปัญหา ย่อมรู้สาระส าคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบของราคากลางเป็นอย่างดี จึงสมควรที่จะเป็น
ผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าควรมีรูปแบบ องค์ประกอบ และสาระส าคัญที่จะประกาศ
อย่างไร จึงจะเหมาะสมเพียงพอ ส่วนกรมบัญชีกลางมีอ านาจในการก าหนดวิธีการในการ 
ลงประกาศฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ไม่มีอ านาจก าหนดวงเงินของราคากลางในการ 
ลงประกาศฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ กับแนวทางที่ 2 ตีความว่า กรมบัญชีกลางมีอ านาจ
ทั้งในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลาง รูปแบบ องค์ประกอบ และสาระส าคัญท่ีจะประกาศ รวมทั้งวงเงินราคากลางท่ีสามารถ
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย  

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ ในอ านาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ  

๒.3.๑.8 การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ก าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ใน
การดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
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จัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และจัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพ่ือให้หน่วยงานของ
รัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และสาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา ๔๙ 
ก าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้ท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1 ตีความตามเจตนารมณ์ว่า ในฐานะที่กรมบัญชีกลางมีหน้าที่เป็นหน่วยธุรการและ
เลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกข้อก าหนด แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
แบบ ตัวอย่าง รวมทั้งการตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ย่อมรู้สาระส าคัญของกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง  
วิธีปฏิบัติ แบบตัวอย่าง รวมทั้งการตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี จึงสมควรที่จะเป็นผู้ก าหนดและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ านาจหน้าที่ มีองค์ความรู้ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดฝึกอบรมที่มีอยู่
แล้วหรือจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลาง
จัดท าขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนจัดท าขึ้น ตามบทบัญญัติมิได้ให้อ านาจ
กรมบัญชีกลางจัดฝึกอบรม กับแนวทางท่ี 2 ตีความว่า ตามบทบัญญัติกรมบัญชีกลางมีอ านาจทั้ง
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดฝึกอบรม โดยจะด าเนินการจัดฝึกอบรมเองหรือ 
จะด าเนินการจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้  

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจ ผลกระทบต่อความคุ้มค่า ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ รวมทั้งการประเมินผลตามอ านาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  

๒.3.๑.9 เงื่อนไขการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5๖ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศ เชิญ
ชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ (๑) กรณีตาม (ก) – (ซ) ให้ใช้วิธีคัดเลือก และ (๒) กรณีตาม (ก) – (ซ) ให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง  

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 (๑) (ก) – (ซ)  ก าหนดกรณีที่ต้องใช้วิธีคัดเลือก และ 
(๒) (ก) – (ซ)  ก าหนดกรณีท่ีต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง 
คือ แนวทางท่ี 1 ตีความตามเจตนารมณ์ว่า กรณีตาม (ข) – (ซ) ของ (๑) และ (๒) เป็นกรณีที่ไม่
สามารถใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กฎหมาย
จึงก าหนดข้อยกเว้น ให้ใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกรณีที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละวิธี
ได้ โดยไม่ต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน กับแนวทางที่ 2 ตีความว่าตามบทบัญญัติว่า  
ต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ตามมาตรา 56 (๑) (ก) จึงจะใช้วิธีคัดเลือก หรือกรณีใช้ทั้ง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
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ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ตามมาตรา 56 (2) (ก) จึงจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามกรณีใด
กรณีหนึ่งซ่ึงก าหนดไว้ ใน (ข) – (ซ) ได้  

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ประกอบการ รวมทั้งความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันอาจถูกทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้ 

๒.3.๑.10 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

พระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 (๑) (ค) ก าหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ ให้ใช้วิธีคัดเลือก  

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 70 (๓) (ฉ) งานจ้างที่ปรึกษา กรณีเป็นงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘๒ (๓) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งดว่น หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ก าหนดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติกับเจตนารมณ์ว่า              
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหาก
ล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ จึงก าหนดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง แต่กรณีเป็นการจัดซื้อจัด
จ้าง ซ่ึงหากล่าช้าอาจจะเสียแก่หน่วยงานของรัฐได้เช่นเดียวกัน แต่กลับก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือก 

๒.3.๑.11 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5๖ (1) (ฉ) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกรณีเป็นพัสดุที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ ก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือก  

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 70 (๓) (ฉ) งานจ้างที่ปรึกษา กรณีเป็นงานที่เกี่ยวกับ            
ความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือความมั่นคงของชาติและ
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘๒ (๓) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ ก าหนดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติกับเจตนารมณ์ว่า             
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กรณีที่เกี่ยวกับความม่ันคง            
ของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือความม่ันคงของชาติ จึงก าหนดให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง แต่กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ ซึ่งหากล่าช้า
อาจจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือความม่ันคงของประเทศเช่นเดียวกับงานจ้างท่ีปรึกษาและ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ แต่ก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือก 

๒.3.๑.12 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5๖ (๒) (ง) ก าหนดให้ กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย  ว่าด้วย
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โรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

ท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติกับตามเจตนารมณ์ว่า 
กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แต่เกิดจาก
เหตุอ่ืนที่มิใช่อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ 
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหาย แต่อาจไม่ร้ายแรง 
หรือไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง จะด าเนินการอย่างไร 

๒.3.๑.๑3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกรณีเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5๖ (๒) (ซ) ก าหนดให้ กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และวรรคสองก าหนดให้ รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) 
(ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว 
เมื่อหน่วยงานของรัฐจะท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน  

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 65 ก าหนดให้ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๕ (๒) 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานเป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืน ซึ่งประกอบด้วยรายการตาม
มาตรา 6๕ (๑) – (๗) รวม 7 รายการ โดยตามมาตรา 6๕ (4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

ท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ตีความตาม
เจตนารมณ์ว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 65 เป็นข้อก าหนดในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
แต่บทบัญญัติมาตรา 5๖ วรรคสอง เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดให้ใช้วิธี ดังนั้น ในการเลือกใช้วิธีจึงต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 5๖ วรรคสอง ส่วนแนวทางที่ 2 ตีความตามบทบัญญัติว่า 
บทบัญญัติมาตรา 65 เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจง จึงสามารถใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งก าหนด
ไว้ ใน (ข) – (ซ) ได้ หรือจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ แม้ว่ารัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม 
(๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้วก็ตาม  

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ประกอบการ ความคุ้มค่า ความ
โปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งความถูกต้องครบถ้วนในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ อันอาจถูกทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้ 
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๒.3.๑.๑4 วิธีการจัดจ้างประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 65 (4) เกณฑ์อ่ืนซึ่งประกอบเกณฑ์ราคาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง เป็น“พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน” 
และตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5๖ วรรคสอง ซึ่งก าหนดเงื่อนไขในการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างว่า 
หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงก่อน  

แต่ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 75 (4) เกณฑ์อ่ืนซึ่งประกอบเกณฑ์ราคาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน และตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖9 ซึ่งก าหนดเงื่อนไขในการใช้วิธีการจัดจ้างงานจ้าง            
ที่ปรึกษา ไม่ก าหนดเงื่อนไขในการใช้วิธีการจัดจ้างว่า หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง เป็นประเภทของ
ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามมาตรา 7๕ (๔) แล้ว งานจ้างที่ปรึกษานั้นให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงก่อน เช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  

ท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติกับตามเจตนารมณ์ว่า 
ในกรณีรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรม หรือ
พัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม หรือพัสดุอ่ืนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งในงาน
จ้างที่ปรึกษารัฐมนตรีก็อาจออกกฎกระทรวงเป็นประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือ         
ที่ปรึกษานิติบุคคลในการให้ค าปรึกษาหรือแนะน าทางวิชาการหรือวิชาชีพด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในก ากับของหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อที่ปรึกษาและ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค าปรึกษาหรือแนะน าจากที่ปรึกษา จึงควรก าหนดให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อนเช่นเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ 

๒.3.๑.๑5 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขในการยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ก่อนลงนามในสัญญา ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอ
ราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด ในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด (๓) 
การท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ และ(๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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และวรรคสอง ก าหนดให้การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

ตามพระราชบัญญัติฯ หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา และหมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขในการยกเลิกการจัดจ้างส าหรับงานจ้างที่ปรึกษา และ 
หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ก่อนลงนามในสัญญา และ
เอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐไว้เช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ว่า            
การก าหนดเงื่อนไขในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและก าหนดเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐที่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่หน่วยงานของรัฐหรือต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเม่ือเกิดข้อเท็จจริงตามกรณีที่ก าหนด     
หากไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก็จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือต่อประโยชน์
สาธารณะ และกรณีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ซึ่งหากไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก็จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือต่อ
ประโยชน์สาธารณะได้เช่นเดียวกัน แต่กลับไม่มีการก าหนดเงื่อนไขและเอกสิทธิ์ดังกล่าวไว้ 

๒.3.๑.๑6 การห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 95 ก าหนดให้สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลง
ในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วง
แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืน
ข้อตกลงดังกล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
วงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา  

กรณี “ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับ
การฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา” ท าให้เกิดปัญหา
ในการตีความเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ตีความตามเจตนารมณ์ว่า การก าหนดให้มี
ข้อตกลงห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงต่อ ต้องก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไปพร้อมกัน 
ส่วนแนวทางที่ 2 ตีความว่า ตามบทบัญญัติว่า คู่สัญญาต้องไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลง
ดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นได้ 

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ประกอบการ ความคุ้มค่า ความ
โปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งความถูกต้องครบถ้วนในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งอาจถูกทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้ 

๒.3.๑.17 การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๐ ก าหนดให้ ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  
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แต่ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐2 ก าหนดให้ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา 
หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตาม
จ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง   และตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐3 ก าหนดให้กรณีที่มีเหตุบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 

ท าให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ตีความตาม
เจตนารมณ์ว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงในการ
พิจารณาและท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ในทุกกรณี แต่ในการงด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง เป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจ จะเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือไม่
ก็ได้  ส่วนแนวทางที่ 2 ตีความตามบทบัญญัติว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอ านาจเห็นชอบ
หรืออนุมัติในการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงทุกกรณี ยกเว้นการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง           
เป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจ 

ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่สัญญา ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งความถูกต้องครบถ้วนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ 
ซึ่งอาจถูกทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้ 

๒.3.๑.18 การทิ้งงาน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 109 ก าหนดให้ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
นั้นกระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ได้แก่ (๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอม
ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด (๒) คู่สัญญาของ
หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น (๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต (๔) เมื่อ
ปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง (๕) 
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ (๖) การกระท าอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๑๑๑              
ห้ามหน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงาน 

แต่พระราชบัญญัติฯ มาตรา 110 ก าหนดให้ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน อาจร้องขอให้
ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (๑) เป็นผู้ที่มีฐานะ
การเงินมั่นคง (๒) มีการช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ (๓) ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้ง
เวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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ท าให้เกิดปัญหาความสอดคล้องในการปฏิบัติตามบทบัญญัติกับเจตนารมณ์ว่า กรณี
ที่ถือว่าเป็นการทิ้งงาน เป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอหรือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ
ข้อห้ามมีส่วนได้เสีย หรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 
หรือบกพร่อง ผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของ
ผู้ทิ้งงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งกระท า
การที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว แต่การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ใช้ฐานะการเงินและการช าระภาษีเป็น
เงื่อนไข ซึ่งไม่สมเหตุผลว่าฐานะการเงินและการช าระภาษีของผู้ท้ิงงานจะเป็นการประกันหรือบ่งชี้
ว่าผู้ทิ้งงานนั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และหน่วยงานของรัฐ
จะได้ประโยชน์จากท าการจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลดังกล่าว อย่างไร 

๒.3.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อก าหนดของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.3.๒.๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา การประกาศผลผู้ชนะในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทาง e-mail 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง            
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ โดยให้
ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย และข้อ ๗๒ 
ก าหนดให้น าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา 
และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4๒ ก าหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
และแจ้งให้ผู้ เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ความไม่สอดคล้องกันของข้อก าหนดคือ เงื่อนไขของวิธีสอบราคาเป็นกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ระเบียบใน
ส่วนวิธีปฏิบัติก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา 
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
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๒.3.๒.๒ การยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 วรรคสอง ก าหนดให้ หากหน่วยงานของรัฐเห็น
ว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสาร
ดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง   

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 83 (๓) ก าหนดให้ การซื้อหรือจ้างที่มีการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  

ความไม่สอดคล้องกันของข้อก าหนดคือ ข้อ 44 ก าหนดให้น าเอกสารมาส่งใน
ภายหลังข้อ 83 (๓) ก าหนดให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหากเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เอกสารดังกล่าวจึงต้องยื่นมาก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

๒.3.3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ  มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๘ มาตรา 
๙๒ มาตรา 99 และมาตรา 105 ให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนดให้รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การท าสัญญา 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ หมวด 6 หมวด 7 
หมวด 8 หมวด ๙ และหมวด 10แต่ตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้  รัฐมนตรีไม่ได้ออกระเบียบก าหนด
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนไว้ ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการตามบทบัญญัติได้ 

๒.3.๓.๑ การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบฯ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔ ให้นิยามความหมายของราคากลางและวิธีการจัดท าไว้ 
6 วิธี พร้อมเงื่อนไขการใช้ราคากลางที่ได้จากแต่ละวิธี ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการท ารายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง และตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๓ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการใช้ราคากลาง  
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๒.3.๓.๒ การจัดท าแผนการบริหารพัสดุ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘ (๑) ก าหนดให้พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีแผนการบริหาร
พัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน และมาตรา ๘ (3) ก าหนดให้มีการวางแผนการบริหารพัสดุล่วงหน้า
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการจัดท า
แผนการบริหารพัสดุไว้  

๒.3.๓.3 วิธีการได้รับแต่งตั้งและได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 4๙ วรรคสอง (1) ก าหนดให้ ในกรณีที่เป็นข้าราชการ 
พลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  
การบริหารพัสดุเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และใน
การก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ค านึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน 
โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุและมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหรือเงิน
อ่ืนท านองเดียวกัน  

๒.3.๓.4 วิธีการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในประกาศและเอกสารเชิญชวน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖4 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือ
ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวม 6 รายการ และวรรคสอง 
ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย 

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
รายละเอียดและวิธีการก าหนดหลักฐานแสดงขีดความสามารถและความพร้อมที่ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน 

๒.๓.๓.5 การก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 65 วรรคหนึ่ง ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอไว้ตาม (๑) – (๗) รวม ๗ เกณฑ์ และวรรคสาม ก าหนดให้รัฐมนตรีออกระเบียบก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนด
น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  
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แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการก าหนด
น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ และไม่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ 
ให้ชัดเจน รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ 

๒.๓.๓.6 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๗ ก าหนดให้ กรณีท่ีเป็นเงื่อนไขในการยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ก่อนลงนามในสัญญา (๑) – (๔) รวม 4 กรณี  

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการประกาศ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

๒.๓.๓.7 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับงานจ้างท่ีปรึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗๑ ก าหนดให้ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
งานจ้างที่ปรึกษาในหมวดนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดรายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
งานจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 

๒.๓.๓.8 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘๕ ก าหนดให้ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด   

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดรายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 

๒.๓.๓.9 วิธีการประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงท่ีได้ลงนามแล้ว 
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๘ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด(พระราชบัญญัติฯ)  

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการประกาศ
เผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ
ข้อตกลงไว้ 
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๒.๓.๓.10 วิธีการก าหนดให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๗ ก าหนดให้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐ 

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการก าหนด
ให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก  
ผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐไว้ 

นอกจากนี้ยังมีการออกระเบียบก าหนดอ านาจขั้นตอน รายละเอียดและวิธีการ ที่ไม่มีบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติฯ ให้อ านาจไว้ รวมทั้งกรณีอ่ืนของความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติฯ กับ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กล่าวคือ  

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๗ ก าหนดให้ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออก
ระเบียบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาก็ได้ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคสี่ 
มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม 

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 191 ก าหนดให้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจก าหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้ค านึงถึง
คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

จึงอาจมีปัญหาในการตีความว่า รัฐมนตรีไม่ใช้อ านาจออกระเบียบก าหนดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเองตามที่
พระราชบัญญัติฯให้อ านาจไว้ แต่ออกระเบียบให้อ านาจกรมบัญชีกลางก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ประกอบการได้หรือไม่ 

๒.๓.4 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กับกฎกระทรวง ประกาศของคณะกรรมการที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติฯ และค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัย  
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๒.๓.๔.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 48 วรรคสอง ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผล
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

แต่ไม่มีกฎกระทรวง ก าหนดการด าเนินการดังกล่าว ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ 

๒.๓.๔.๒ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5๖ (ซ) ก าหนดให้ กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และวรรคสองก าหนดให้ รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) 
(ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว  
เมื่อหน่วยงานของรัฐจะท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน  

แต่ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 3 (๒) (3) (5)  ข้อ 6 (1) (๒) 
(3) ข้อ 9 (1) - (6) ข้อ 1๒ ข้อ 13 และข้อ ๒6 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องปฏิบัติงานตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ได้ 

๒.๓.๔.3 การก าหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน 
ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 70 วรรคสอง ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจ
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อน
ตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะตาม (๒) (ข) 

แต่คณะกรรมการนโยบายไม่ก าหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อน หรืองานที่ซับซ้อน 
ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะดังกล่าว ท าให้หน่วยงานของรัฐขาดแนวทางในการใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณาเลือกวิธีการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 70 (๑) และ (๒) และการเลือกใช้
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 126  

๒.๓.๔.4 การก าหนดกรณีตัวอย่างส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรง 
หรือไม่เป็นสาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 104 วรรคสอง ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจ
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็น
สาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาด 
ไม่ร้ายแรงตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง 
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แต่คณะกรรมการนโยบายไม่ก าหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือ
เป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงดังกล่าว       
ท าให้หน่วยงานของรัฐขาดแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเป็นโมฆะของสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

๒.๓.๔.5 การตีความพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนกับประเภทของ                
ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ตามพระราชบัญญัติมาตรา ๔ “พัสดุ” หมายถึง สินค้า งานบริการ  “งานบริการ” 
หมายถึง “งานจ้างบริการ” แต่ไม่รวมถึง “งานจ้างที่ปรึกษา”  “งานจ้างที่ปรึกษา” หมายถึง งานจ้าง
บริการเพ่ือให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ และตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่ ง เสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ โดยวิธีคัด เลือกและ 
วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 4 พัสดุส่งเสริมการวิจัยและ
การพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา ให้นิยาม “พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการ
ให้บริการทางการศึกษา” หมายความว่า การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา 
รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ (ซึ่งไม่รวมถึงงานจ้างที่ปรึกษาหรืองานจ้างบริการเพ่ือให้ค าปรึกษา
หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ) และหมวด 4 ข้อ ๑๑ (๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

แต่ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว009860 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐที่ กค (กวจ) 0405.2/ว023570 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ข้อหารือการจ้าง
งานวิจัย วินิจฉัยในการตอบข้อหารือในแนวทางเดียวกันสรุปว่า การจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ  
เพ่ือให้บริการวิชาการและการวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติ สามารถ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้  

ความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติของกฎหมายกับหนังสือตอบข้อหารือ เกิดจาก
การตีความว่า การจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้บริการวิชาการและการวิจัย  
ถือเป็นเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งเป็นการตีความ
ตามระเบียบเก่า แต่กฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 65 (๔) ไม่ได้ก าหนดประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 75 (๔)     

๒.๓.๔.6 การระบุย่ีห้อพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 9 ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียง
กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ และมาตรา 56 (๑) 
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(ง) ก าหนดให้กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้ใช้วิธีคัดเลือก   

แต่ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของรถประจ าต าแหน่ง ซักซ้อมความเข้าใจว่าการซื้อหรือเช่ารถประจ าต าแหน่ง  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาให้กับผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง โดยลักษณะของการใช้งานหาก
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ได้รถที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานของผู้มีสิทธิได้
รถยนต์ประจ าต าแหน่ง ก็ย่อมสามารถกระท าได้  

ความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติของกฎหมายกับหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ  
เกิดจากการตีความว่าบทบัญญัติก าหนดเงื่อนไขในการใช้วิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (๑) (ง)  
เป็นข้อยกเว้นของข้อห้ามตามมาตรา 9ซึ่งไม่ถูกต้อง เงื่อนไขในการใช้วิธีคัดเลือกดังกล่าว ใช้ใน
กรณีที่เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคดังกล่าวจึงต้องมียี่ห้อเดียว
หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง จึงจะสามารถระบุยี่ห้อนั้นได้ แล้วจึงด าเนินการจัดซื้อ
โดยใช้วิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (๑) (ง) จึงจะเป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของทั้งสอง
มาตราดังกล่าว  

๒.๓.๔.7 การจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔๙ ก าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนดและ
จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  
กรมบัญชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้  

แต่กรมบัญชีกลางด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพเอง  

ปัญหาความสอดคล้องระหว่างบทบัญญัติกับการปฏิบัติตาม คือ พระราชบัญญัติฯ 
ก าหนดให้กรมบัญชีกลางก าหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม มิได้ก าหนดให้กรมบัญชีกลาง
มีหน้าที่ในการฝึกอบรม และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลางไม่มีอ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และภารกิจในการฝึกอบรม ประกอบกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และความ
เชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพโดยปกติจะเป็นหน้าที่ขององค์กรที่มีความรู้ความสามารถและมีอ านาจ
หน้าที่โดยตรง 
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๒.๓.๔.8 การก าหนดวงเงินในการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลาง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

แต่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางกล่าวอ้างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๓ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางส าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

ปัญหาความสอดคล้องระหว่างบทบัญญัติกับการปฏิบัติตาม คือ พระราชบัญญัติฯ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางในระบบฯ โดยมิได้ก าหนดวงเงินที่ต้องประกาศ  
และให้อ านาจกรมบัญชีกลางก าหนดวิธีการประกาศราคากลางในระบบฯ มิได้ให้อ านาจ
กรมบัญชีกลางก าหนดวงเงิน ดังนั้น ราคากลางตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๔ ทุกวิธีและทุก
วงเงินต้องประกาศในระบบฯ หนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่
สามารถด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติฯก าหนดได้ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท 

๒.3.๔.9 การจ้างท่ีปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 73 และระเบียบฯ ข้อ 101 ก าหนดให้ที่ปรึกษาที่จะเข้า
ร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง 

ระเบียบฯ ข้อ 119 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจาก
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแล้วมอบให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป 

แต่การด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบฯ ข้อ 124 มิได้
ก าหนดให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแต่อย่างใด  

ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความ อุทธรณ์ หรือร้องเรียนได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด าเนินการเฉพาะที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯข้อ 124  
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๒.3.4.10 การก าหนดข้อห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙5 ก าหนดให้สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลง
ในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วง
แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืน
ข้อตกลงดังกล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
วงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา  

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการก าหนด
ข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ว่าต้องก าหนดข้อห้ามอย่างไร   
ต้องก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นอย่างไร ต้องก าหนดข้อยกเว้นการห้ามจ้างช่วงอย่างไร 
และการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาต้องด าเนินการออกหนังสืออนุญาตหรือไม่ 
อย่างไร ใครจะเป็นผู้มีอ านาจอออกหนังสืออนุญาต และกรณีที่ต้องก าหนดให้มีค่าปรับและอัตรา
ค่าปรับมากกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร 
รวมทั้งต้องประกาศไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนด้วยหรือไม่  

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว และอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความว่าเม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า
รัฐมนตรีไม่ได้ออกระเบียบกรณีดังกล่าวไว้ คณะกรรมการนโยบายจะมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดที่มิใช้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หรือที่ไม่มีข้อก าหนดในระเบียบได้หรือไม่  

๒.3.๔.11 การก าหนดเงื่อนไขของสัญญาโดยไม่ก าหนดในเอกสารการจ้าง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 95 ก าหนดให้สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลง
ในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วง
แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืน
ข้อตกลงดังกล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
วงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

ตามแบบสัญญาจ้างของคณะกรรมการนโยบายมีการก าหนดเงื่อนไขการปรับ  อัตรา
ค่าปรับ และสิทธิในการบอกเลิกสัญญากรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนข้อห้าม
ดังกล่าว รวมทั้งมีการก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
(e–bidding) เอกสารการสอบราคาจ้างก่อสร้าง และเอกสารสอบราคาจ้าง  แต่ไม่มีการก าหนดไว้ใน
เอกสารการจ้างโดยวิธีอ่ืน ๆ  

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าวอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความว่า กรณีที่ไม่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือเอกสารการจ้าง สามารถก าหนดเงื่อนไขดังกล่ าวไว้
ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้หรือไม่  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้อง
ต่อศาลได้ 
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๒.๓.๔.12 วิธีการประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

แต่กรมบัญชีกลางมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางไว้ และหน่วยงานของรัฐประกาศ
เผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ
ข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้ 

๒.๓.๔.13 การประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 24 (๖) ก าหนดให้ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ แต่ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ได้ซ้อมแนวทางปฏิบัติว่าให้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
เพ่ิมเติมจากแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนด 

ความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติของกฎหมายกับหนังสือซ้อมดังกล่าว อยู่ที่การ
ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แต่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดแบบสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง             
ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 

๒.3.๔.14 ไม่ก าหนดให้หาหลักประกันเพิ่มเติม กรณีมีการแก้ไขสัญญาที่ท าให้วงเงิน
ตามสัญญาเพิ่มข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๑ ในการท าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตาม
สัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพ่ิมขึ้นคู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวาง เท่ากับ
วงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพ่ิมนั้น ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน ามามอบไว้เพ่ือเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุ
สัญญาไม่ ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบ
ก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่
หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด 

แต่ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e–market) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) เอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง 
เอกสารสอบราคาซ้ือ และเอกสารสอบราคาจ้าง  

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าวเกิดจากพระราชบัญญัติฯ ให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนด
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการท าสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ และให้อ านาจคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีดังกล่าว
พระราชบัญญัติฯ ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดให้มีหลักประกันสัญญาไว้ในขั้นตอนการท าสัญญา
และรัฐมนตรีได้ออกระเบียบฯ ก าหนดให้มีหลักประกันสัญญาไว้ในขั้นตอนการท าสัญญาและ
หลักประกัน แต่คณะกรรมการนโยบายไม่ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในแบบเอกสารการซื้อหรือจ้าง 
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดในระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการ
ตีความ หรืออุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องต่อศาลได้ กรณีที่คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามา
วางเพิ่มให้มีจ านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดในสัญญา 

๒.3.๔.15 การก าหนดชื่อของคณะกรรมการ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 4 ให้นิยามค าว่า“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง”หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยในกรณีจ้างออกแบบจะใช้ค าว่า “งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง” กรณีจ้างควบคุมงานก็ใช้
“งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง” (เช่นเดียวกับการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือการจ้างบริการ
จากนิติบุคคลจะเลือกใช้ในกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี)  

แต่ตามระเบียบฯ ข้อ 25 ข้อ 105 และข้อ 141 ก าหนดชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ          
ไว้เป็นชื่อเดียวกันส าหรับการซื้อหรือการจ้าง และส าหรับการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เช่น 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
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ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการตีความว่า จะใช้ชื่อคณะกรรมการตามข้อเท็จจริงหรือตาม
ชื่อที่ระเบียบก าหนดซึ่งอาจไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เช่น กรณีจัดซื้อพัสดุโดยวิธีคัดเลือก จะใช้ชื่อ
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกตามข้อเท็จจริง หรือจะใช้ชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามชื่อที่ระเบียบก าหนด กรณีจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก จะใช้ชื่อ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นต้น 

๒.3.๔.16 การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 4 ให้นิยามค าว่า“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง” หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยในกรณีจ้างออกแบบจะใช้ค าว่า “งานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง” กรณีจ้างควบคุมงานก็ใช้
“งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง” และในการค านวณค่าจ้างใช้วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งค านวณ
โดยประมาณจากขนาด รูปร่าง จ านวนชั้น พ้ืนที่ใช้สอยที่ต้องการ กับราคาต่อหน่วยมวลรวม เนื่องจาก
ยังไม่มีแบบรูปรายการละเอียด แต่เมื่อออกแบบได้แบบรูปรายการละเอียดแล้ว  ต้องมีการถอดแบบ
ประมาณการค่าก่อสร้าง และก่อนด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างต้องมีการถอดแบบค านวณราคากลางตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด ซึ่งอาจสูงหรือต่ ากว่าวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  
(ท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณค่าจ้างออกแบบ) ก็ได้  

ดังนั้น การใช้วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นฐานในการค านวณค่าจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง ทั้งที่มีประมาณการค่าก่อสร้างที่ผู้ออกแบบค านวณไว้ และราคากลางที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางจัดท าไว้ จึงเป็นการก าหนดที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และ
อาจเกิดความเสียเปรียบหรือเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐได้ 

๒.3.๔.17 สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

ตามพระราชบัญญัติฯ หมวด 4 และระเบียบฯ หมวด 8 ก าหนดกระบวนการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ใช้ส าหรับการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง หรือการจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง แล้วแต่กรณี ซึ่งตามข้อเท็จจริงทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกัน ทั้งเงื่อนไข ข้อปฏิบัติ บุคลากร 
ค่าจ้าง และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ  

แต่สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดให้ใช้
ส าหรับการจ้างออกแบบงานก่อสร้างและการจ้างควบคุมงานก่อสร้างในสัญญาเดียวกัน   
จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเจตนารมณ์ของระเบียบฯ และพระราชบัญญัติฯ อันอาจท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบหรือเสียหายได้   

๒.3.๔.18 การก าหนดให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน 

ตามพระราชบัญญัติฯ หมวด 9 การท าสัญญา มาตรา ๙๗ วรรคสอง ก าหนดเงื่อนไข  
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้
ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  
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แต่ตามระเบียบฯ หมวด 5 การท าสัญญาและหลักประกันข้อ ๑๖๕ ไม่ก าหนดเงื่อนไข 
ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามบทบัญญัติดังกล่าวและเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
หรือประโยชน์สาธารณะได้ (แม้ว่าผู้รับผิดชอบจะปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ แล้ว) 

๒.3.๔.19 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง 

ตามพระราชบัญญัติฯ หมวด 9 การท าสัญญามาตรา ๙๗ วรรคสามก าหนดให้             
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

แต่ตามระเบียบฯ หมวด 5  การท าสัญญาและหลักประกันข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ไมก่ าหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ กรณีจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติกรณีจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลด
วงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ที่ต้องตกลงพร้อมกันไป 

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เกิดจากพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรี
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ และให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนด
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการท าสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
ถูกก าหนดไว้ในขั้นตอนการท าสัญญา แต่กรณีนี้ระเบียบฯ มิได้ออกข้อก าหนดตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามบทบัญญัติดังกล่าว และเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะได้ 
แม้ว่าผู้รับผิดชอบจะปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามทีร่ะเบียบฯ ก าหนดไว้แล้ว  

๒.3.๔.20 การก าหนดแบบหรือตัวอย่างของหลักประกันสัญญา 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5 ให้อ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ และให้อ านาจคณะกรรมการนโยบายก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ  

ตามระเบียบฯ หมวด 5  การท าสัญญาและหลักประกันรัฐมนตรีได้ก าหนดให้มีการวาง
หลักประกันสัญญา ประเภทของหลักประกันสัญญา และอัตราเงินค้ าประกัน ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ  

ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด มีข้อก าหนดกรณีใช้หนังสือค้ าประกัน
มาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าคู่สัญญาจะพ้น
ข้อผูกพันตามสัญญา 

แต่คณะกรรมการนโยบายมิได้ก าหนดแบบของหลักประกันสัญญา เงื่อนไข และ
ข้อความที่ต้องมี เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของระเบียบฯ เกี่ยวกับการท าสัญญา
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และหลักประกันสัญญา ท าให้ต้องใช้แบบของหลักประกันสัญญาที่เคยใช้ตามระเบียบฯ  เก่า                  
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาในความช ารุดบกพร่องที่เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งมอบ
พัสดุหรืองานจ้างตามสัญญาแล้วเสร็จ จนถึงวันสุดท้ายของการค้ าประกัน เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี นับถัด
จากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ หรือผู้ว่าจ้างรับมอบงาน 

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เกิดจากรัฐมนตรีได้ออกระเบียบฯ เกี่ยวกับการท า
สัญญาและหลักประกันสัญญา แต่คณะกรรมการนโยบายไม่ก าหนดแบบหรือตัวอย่างของ
หลักประกันสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ท าให้ต้องใช้แบบ
ของหลักประกันสัญญาที่เคยใช้ตามระเบียบฯ เก่า ซึ่งมีผลค้ าประกันตั้งแต่วันท าสัญญาจนถึงวันที่
ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างแล้วเสร็จ แต่ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาในความช ารุด
บกพร่องที่เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม
สัญญา อันอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะได้ 

๒.3.๔.21 แบบเอกสารจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๒๔ (๖) ให้อ านาจคณะกรรมการนโยบาย ก าหนดแนวทาง 
วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๔ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เกิดจากรัฐมนตรีได้ออกระเบียบฯ เกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แต่คณะกรรมการนโยบายไม่ก าหนดแบบเอกสาร
จ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลท าให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถพัฒนาระบบและการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์           
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ได้ 

๒.3.๔.22 การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง 

ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 63 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการค านวณราคากลางมาตรา ๒๔ (๖) ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจหน้าที่ ก าหนด
แนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ตามระเบียบและตามระเบียบฯ ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

แต่คณะกรรมการนโยบายก าหนดมิได้ก าหนดข้อความให้มีการประกาศราคากลางของ
พัสดุที่จัดซื้อ ไว้ในแบบประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว เกิดจากรัฐมนตรีได้ออกระเบียบฯ เกี่ยวกับการจัดท า
ประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ แต่คณะกรรมการนโยบายมิได้
ก าหนดข้อความให้มีการประกาศราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อ ไว้ในแบบประกาศและเอกสารซื้อ
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ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ท าให้
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ ได้ 

ความไม่สอดคล้องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศต่าง ๆ ที่กรมบัญชีกลาง
ได้ออกมาให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้กฎหมาย เป็นสาระส าคัญของการ
สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุที่กฎหมายใหม่ก าหนด ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ตามมาหลายด้าน ทั้ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการ ผลกระทบเชิงระบบ ผลกระทบต่อขวัญและก าลังถูกผู้ที่ถูกบังคับใช้
กฎหมาย และผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ คณะที่ปรึกษาจะรายงานผลกระทบที่กล่าวข้างต้นนี้ในบทที่ ๔ 

 

๒.4  สรุปสาระส าคัญและการวิเคราะห์แนวทางการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.4.1 สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้มีองค์กรที่รับผิดชอบในการตรวจเงินแผ่นดินจ านวน                
3 องค์กร ได้แก่ 

(๑) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 6 คน 

(๒) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจได้แก่ หน่วยงานของราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาคหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ           
ทุนหมุนเวียนหน่วยงานอื่นของรัฐหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน 

การตรวจสอบต้องค านึงถึงการด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความคุ้มค่าความสงบเรียบร้อยความไว้วางใจของสาธารณชนการด าเนินงาน
โดยสุจริตผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจและการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วยโดยคณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ในการวาง
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและก ากับการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ผู้ว่าการฯ มีหน้าที่และอ านาจตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนดและตามกฎหมาย ว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้กฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือในเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของ
ผู้ว่าการฯ ให้ผู้ว่าการฯ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ            
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบั ติราชการ                   
ให้ผู้ว่าการฯ มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกแต่ผู้ว่าการฯ ต้องรับฟังค าชี้แจงและเหตุผลหรือ
ความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วยถ้าเกิดความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐให้ผู้ว่าการฯ แจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย
แก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือด าเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณีและเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการเป็น
ประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการฯ ทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
หรือการปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชนให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการฯ            
ที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไปในกรณีเช่นนั้นการด าเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไปเว้นแต่เป็นกรณีทุจริต 

ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพต้องตรวจสอบเม่ือการด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วเว้นแต่ผู้ว่าการฯ จะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพจะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างด าเนินการก็ได้
ในกรณีเช่นนั้นผู้ว่าการฯ ต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วยและใน
กรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าการด าเนินการที่ผู้ว่าการฯ แนะน านั้นไม่อาจหรือไม่สมควรด าเนินการ
โดยมีเหตุผลอันสมควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการฯ หน่วยรับตรวจและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะ
ร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้นเม่ือได้ข้อยุติประการใดแล้วให้
หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น 

ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจให้ 

ผู้ว่าการฯ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด                
เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่และให้จัดท า
ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ            
หน่วยรับตรวจ 
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ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงประเพณีวัฒนธรรมสังคมและความนิยมของ
ท้องถิ่นรวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้รับฟังเหตุผลและความจ าเป็น
ของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

๒.4.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ตามกฎหมาย ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ ให้ความส าคัญต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติความคุ้มค่าความสงบเรียบร้อยและความไว้วางใจของสาธารณชนรวมถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจและการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐโดยในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบก่อน
การด าเนินการ หรือในระหว่างด าเนินการ หรือเม่ือการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็ได้  กรณีเห็นว่ามี
การปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ           
จะตรวจสอบก่อนการด าเนินการหรือในระหว่างด าเนินการแล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดความเสียหายขึ้น  โดยต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วยใน
กรณีตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพเม่ือการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องแสดงความเห็นว่า
เป็นไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนด
ไว้หรือไม่ และต้องจัดท าข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ ในทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็น 
ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ ย่อมสัมผัสกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติตามข้อก าหนดบทบัญญัติของ
ระเบียบกฎหมายอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องก็ต้องหาสาเหตุและผลกระทบ
เพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาด้วย ซึ่งบางกรณีอาจเกิดจากความไม่เข้าใจข้อก าหนดบทบัญญัติของ
ระเบียบกฎหมายใหม่อย่างถ่องแท้ แต่บางกรณีก็อาจเกิดจากปัญหาของตัวระเบียบกฎหมายเอง 
ซึ่งกฎหมาย ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ ก็ได้ให้อ านาจผู้ว่าการฯ ที่จะเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบรวมทั้งแบบแผนการปฏิบัติราชการให้
เหมาะสมได้ด้วยและถือว่าการด าเนินการที่บกพร่องนั้นไม่ใช่ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจใน
กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นช่องทางและโอกาสอันดีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ จะได้ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายระเบียบรวมทั้งแบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป  
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๒.5  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในต่างประเทศ 

เพ่ือให้ได้แนวทางการท าความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างของต่างประเทศส าหรับการน าสิ่งที่ดีมา
ปรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย คณะที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมกรณีศึกษาในต่างประเทศไว้
ดังนี้ 

๒.5.๑  การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศฝรั่งเศส 

การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศฝรั่งเศส มีกฎหมายบังคับใช้หลายฉบับประกอบด้วย กฎหมาย  
ที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐบัญญัติ) หรือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร (รัฐกฤษฎีกา) ซึ่งกฎหมาย
เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการรวบรวมกฎหมายที่กระจัดกระจายมาเป็นประมวล
กฎหมาย ว่าด้วยการพัสดุของรัฐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยเน้นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ยุ่งยากของกฎหมายเดิม และมีการรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐ องค์การปกครองท้องถิ่นและประชาคมยุโรปมาใส่ไว้  ต่อมาในปี ๒๕๔๗ ได้มีการปรับปรุง
ประมวลกฎหมาย ว่าด้วยการพัสดุของรัฐอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ให้ความส าคัญกับหลักการความ
โปร่งใสและหลักเสรีภาพในการเข้าถึงการสั่งซื้อสั่งจ้างโดยต้องปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน 
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 

ตามประมวลกฎหมาย ว่าด้วยการพัสดุได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถที่จะ
รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  กรณีที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งมีองค์กรหลาย
องค์กรอยู่ในหน่วยงานของรัฐนั้นและหากองค์กรเหล่านั้นมีงบประมาณเป็นของตนเอง องค์กรต่าง ๆ 
เหล่านั้นสามารถตกลงจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันโดยตั้งหน่วยงานกลางเป็นตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ เข้าไป
ด าเนินการเจรจาตกลงราคาพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือเจรจาตกลงข้อเสนอด้นเทคนิคและจัดการกับ
คู่สัญญาฝ่ายเอกชน การรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการจัดหาพัสดุร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะมี
ขั้นตอนที่ส าคัญอยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่ง ขั้นตอนของการตกลงระหว่างองค์กรที่ได้มา
รวมกลุ่มกันต้องก าหนดความต้องการของตนในการจัดหาพัสดุโดยท าเป็นข้อตกลงภายในกลุ่ม 
ประการที่สอง ขั้นตอนการตั้งผู้จัดการกลุ่ม เพ่ือท าหน้าที่ไปด าเนินการจัดหาพัสดุในนามของกลุ่ม 

๒.5.๑.๑ ขอบเขตการบังคับใช้ 

ใช้ในการจัดซื้อกับหน่วยงานภาครัฐระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 

๒.5.๑.๒ วธิีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประมวลกฎหมาย ว่าด้วยพัสดุได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ ๓ 
วิธีดังนี้ 

๑) วิธีการเรียกให้ส่งข้อเสนอ เป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอต่าง ๆ ที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาโดยพิจารณาค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐเป็นหลัก
และปราศจากการเจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสมเพ่ื อ
เข้าท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกคนได้ทราบเป็น
การล่วงหน้าสามารถด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ 
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(๑)  วิธีเรียกให้ส่งข้อเสนออย่างกว้างหรือเป็นการทั่วไป เป็นวิธีที่บุคคลทั่วไป  
ทุกคนสามารถเข้ายื่นข้อเสนอตามการเชิญชวนของภาครัฐ ซึ่งจะก าหนดระยะเวลาให้สามารถยื่น
ข้อเสนอได้ภายใน ๕๒ วันโดยต้องส่งข้อเสนอ ๒ ซอง ซองคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ กับ ซองข้อเสนอ
ทางเทคนิค 

(๒)  วิธีการเรียกให้ส่งข้อเสนออย่างแคบหรือแบบจ ากัด เป็นการเรียกให้
ผู ้ยื ่นข้อเสนอเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว ต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า          
๕ ราย ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างจะท าหน้าที่เป็นผู้เปิดซองข้อเสนอ จดบันทึกรายละเอียดของ
ข้อเสนอดังกล่าวพร้อมทั้งพิจารณารายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอครั้งที่สอง โดยต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน ผู้เปิดซองคือผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัด
จ้าง ส่วนผู้พิจารณาจะเป็นคณะกรรมการที่หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 

๒) วิธีการตกลงราคา 

เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถที่เลือกบุคคล 
เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยการปรึกษาหรือเจรจากับผู้เสนอราคาจ านวนหลายราย 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการประกาศเชิญชวน แต่ในกรณีที่มีการประกาศเชิญชวนต้องด าเนินการภายใน 
๓๗ วัน หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ด าเนินการภายใน ๑๕ วัน 

๓)  วิธีการต่อรองราคาโดยเปิดให้มีการแข่งขัน เป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถก าหนดรายละเอียดวิธีการทางด้านเทคนิคในงานที่ประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่สามารถก าหนดกรอบเงินของโครงการที่หน่วยงานของตนประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงเชิญผู้
ที่สนใจเข้ามาพูดคุยเพ่ือหาข้อมูลในการจัดท าขอบเขตการว่าจ้างหรือราคากลาง ผู้ที่สนใจสามารถยื่น
ข้อเสนอเข้ามาภายใน ๓๗ วัน ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นผู้ด าเนินการสนทนากับผู้สมัคร 
ที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอจะแจ้งให้ผู้สมัครได้ทราบและแจ้งให้ยื่นข้อเสนอครั้งที่สอง
ภายใน ๑๕ วัน การคัดเลือกข้อเสนอเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจของ
หน่วยงานของรัฐ  

๒.5.๒  การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๗ การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การบังคับของ
กฎหมาย ๓ ฉบับคือ The Armed Services Procurement Act of 1947, The Federal Property 
and Administrative Services Act of 1949 (FRASA) และ The Competition in Contracting 
Act of 1984 (CICA) หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
เพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายทหารและพลเรือน ๒ ฉบับคือ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกองทัพ (The Armed Services Procurement Regulations) และ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างของพลเรือน (The Federal Procurement Regulations) ต่อมาสภาครองเกรสได้มอบหมาย
ให้  Department of Defense and The General Services Administration ท า ก า ร ร วบร วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่กระจัดกระจายในกฎหมายหลายฉบับใหม่ และประกาศใช้
ในเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ชื่อว่า ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหรัฐอเมริกา (The 
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Federal Acquisition Regulation มีชื่อย่อว่า FAR ใช้บังคับกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระดับ
รัฐที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ระดับท้องถิ่นให้มลรัฐหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
เอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็น าเอากรอบของระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหรัฐอเมริกามาเป็นหลักใน
การบัญญัติ อย่างไรก็ดีระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหรัฐได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง 
จนครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้มีอ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างคือ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (Agency Head) โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะมีการแต่งตั้งและมอบ
อ านาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณสมบัติครบตามกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าสัญญา  
ผู้มีอ านาจท าสัญญามีความส าคัญโดยต้องได้รับการแต่งตั้งตามแบบหนังสือรับรองการแต่งตั้ง  
(แบบ SE 1402) ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะระบุข้อจ ากัดใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าสัญญาไว้ 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหนังสือรับรองอ านาจจะไม่สามารถท าสัญญากับคู่สัญญาได้ ด้านคู่สัญญา 
FAR ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเช่นกัน 

๒.5.๒.๑ ของเขตการบังคับใช้ 

ใช้เฉพาะหน่วยงานของรัฐระดับรัฐเท่านั้น 

๒.5.๒.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ใช้วิธีตกลงราคา ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะพิเศษซับซ้อน แต่หน่วยงานของ
รัฐไม่มีความช านาญ หรือมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของพัสดุนั้นอย่างลึกซึ้งที่จะสามารถระบุความ
ต้องการในเอกสารเชิญชวนได้ จ าเป็นต้องมีการประกาศเบื้องต้นให้เอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาเสนอออกแบบหรือก าหนดคุณสมบัติของพัสดุนั้น หน่วยงานของรัฐจะระบุความต้องการแบบ
กว้างๆ เมื่อเอกชนเสนอพัสดุมายังหน่วยงานของรัฐแล้ว จึงจะมีการท าหนังสือเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคา
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

ขั้นตอนของวิธีตกลงราคามีดังนี้ 

๑) หน่วยงานของรัฐท าหนังสือเชิญชวนให้มีการจัดท าข้อเสนอราคาโดยระบุถึง
ความต้องการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

๒) การตรวจสอบและประเมินข้อเสนอราคา ซึ่งจะพิจารณาโดยค านึงถึงต้นทุนหรือ
ราคาที่เสนอมาตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการด าเนินงาน วิธีการท างานของผู้ยื่น
ข้อเสนอ เป็นต้น 

๓) การเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าสัญญาท าการ
เจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอ โดยต้องไม่ด าเนินการต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความร่วมมือกับเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดรายหนึ่งในลักษณะ          
ที่เอกชนผู้เสนอราคาอีกรายเสียเปรียบ 

(๒) เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคของเอกชนยื่นข้อเสนอราคา 
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(๓) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอมาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๔) เปิดชื่อของบุคคลซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

(๕) แสดงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 

๔) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าสัญญาท าการคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคาที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐสูงสุด 

๒.5.๓ การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศอินเดีย 

อินเดียมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกือบร้อยละ 13 ในขณะที่มีการประมาณว่าการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐทั่วโลกโดยทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 25-30 ของจีดีพ ีในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของอินเดีย 
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นเรื่องการป้องกันประเทศ ทางรถไฟ การสื่อสาร เป็นเรื่องด้านสุขภาพร้อยละ 
26 (หากเจาะเฉพาะเรื่องการจัดซื้อยาเป็นเงินถึงร้อยละ 0.1 ของจีดีพ)ี 

 ศาลฎีกาของอินเดียได้เคยตัดสินเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งพอเป็นแนวหลักในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น ต้องมีความสอดคล้องกัน (Conformity) ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ การตัดสินใจจะต้องมีการบันทึกบทพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ต้องมีความจ าเป็นเหมาะสม เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย 
ต้องมีความยุติธรรม นอกจากนี้ General Financial Rules, 2005 (GFR) ข้อ 137, 160, 161  
(พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์และคณะ, ๒๕๕๗) ยังก าหนดกิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างต้องน าไปสู่ความมี
ประสิทธิผล คุ้มค่า และโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค ส่งเสริมการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรณี
ฉุกเฉินหากมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับการตัดสินใจและให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ
รับรอง) นอกจากนี้อินเดียได้มีการให้สิทธิพิเศษแก่ธุรกิจขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยการ
ให้สิทธิพิเศษด้านราคา (Price Preference) ร้อยละ 5 - 15 ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

ประเด็นกังวลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของอินเดียเมื่อมีการตกลงการค้าเสรีกับ
สหภาพยุโรป กล่าวคือ หากมีการยอมรับข้อตกลงนี้จะมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นด้านทางรถไฟ พลังงาน สื่อสาร การก่อสร้าง ด้านสุขภาพ ซึ่งจะผูกพันถึงภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ บางเรื่องยังเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ หากมองถึงการเข้าถึงตลาด เมื่อมอง
กลับกันถึงการเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหภาพยุโรปท าได้ยาก เนื่องมาจากสหภาพ
ยุโรปได้มีการใช้วิธีกีดกันอย่างอ่ืน เช่น การใช้มาตรฐานที่สูงกว่าประเทศก าลังพัฒนา ท าให้ผู้ผลิตใน
ประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถกระท าตามมาตรฐานได้ เงื่อนไขการเจรจาของสหภาพยุโรปที่ให้ตัด
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศก่อนออกไปจากข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอาจจะต้องก าหนดชดเชยให้มีการชดเชยสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ท าสัญญากับภาครัฐ 
นอกจากนี้หากอินเดียได้ตกลงอย่างไรกับสหภาพยุโรปแล้ว ประเทศอ่ืนที่ต้องการเจรจาการค้าเส รี
จะต้องการท าสัญญาในลักษณะเดียวกันด้วยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่เลือกปฏิบัติ 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-98 
 

         อินเดียได้มีร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า The Public Procurement Bill, 2012 (Bill No. 58 of 
2012) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอในรัฐสภา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2012        
ซึ่งจะใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนกลางทุกส่วน , Public Sector Undertakings และองค์กร
ในความควบคุมหรือสนับสนุน แต่กฎหมายนี้ได้มีข้อยกเว้นไม่ใช้กับการจัดซื้อที่มีมูลค่าต่ ากว่า 5 ล้าน
รูปี (Fifty Lakh Rupees) หรือมีมูลค่าสูงกว่าซึ่งจะต้องประกาศก าหนดชั้นประเภทของการจัดซื้อจัด
จ้าง (เดิม General Financial Rules, 2005 ก าหนดไว้ที่มูลค่า 1 ล้านรูปี) ไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อ
ตามความจ าเป็นในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตามรัฐบัญญัติการจัดการภัยพิบัติ ค.ศ.  2005 การ
จัดซื้อที่มีวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการเป็นไปตามที่รัฐบาลกลาง
ก าหนด 

         หลักเกณฑ์พ้ืนฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส มีความยุติธรรม  
มีแนวประมูลที่เป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขัน ราคาประมูลที่ได้ต้องสมเหตุผลและมีคุณภาพเป็นที่
ต้องการ มีกลไกป้องกันการทุจริต 

๒.5.๔ การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศญี่ปุ่น 

๒.5.๔.๑  ขอบเขตการบังคับใช้ 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของญี่ปุ่นในระดับรัฐบาลกลางมีการกระจายอ านาจค่อนข้างมาก 
ส่วนราชการต่าง ๆ มีหน่วยงานท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นของตนเอง โดยมี Accounts Law เป็น
กฎหมายหลัก และมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของญี่ปุ่นแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ 

๑)  กฎหมาย (laws) มี Accounts Law (Law No. 35 of 1947) เป็นกฎหมาย
หลักและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับรองลงมาอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ 
หนี้สาธารณะ การจ่ายเงิน และการป้องกันการจ่ายเงินล่าช้าของภาครัฐ เป็นต้น 

๒)  มติคณะรัฐมนตรี (government ordinances) เป็นค าสั่งและระเบียบใน 
เชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการบัญชีและงบประมาณ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓)  กฎระเบียบในระดับกระทรวง (enforcement regulations) เป็นค าสั่งและ
ระเบียบในระดับปฏิบัติการส าหรับภารกิจต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น 
การลงบัญชีและการจัดท าเอกสาร การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่าย การท าสัญญา การบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น 

ต่อมาเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมตัวลงนามในความตกลงหลายฝ่าย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (Government Procurement Agreement หรือ GPA) จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม
อีกหลายฉบับเพ่ือแก้ไขให้กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของญี่ปุ่นสอดคล้องกับความตกลง
ดังกล่าว โดยรัฐสภาของญี่ปุ่นเห็นชอบให้รัฐบาลญี่ปุ่นลงนาม GPA บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม ๒๕๔๙ 
ตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
บางประเภท และมีกฎกระทรวงในเรื่องเดียวกันนี้เพ่ิมเติมด้วย 
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การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในระดับท้องถิ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
Ministry of Internal Affairs and Communications อาจเทียบเคียงได้กับกระทรวงมหาดไทยของ
ประเทศไทยที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด อบต. และ อบจ. อย่างไรก็
ตามส่วนราชการในระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่นมีความเป็นอิสระในด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเองสูงมาก ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างภายในท้องถิ่นด้วย ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างในระดับ
ท้องถิ่นของประเทศไทยยังมีระดับการควบคุมจากส่วนกลางสูงมาก การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ของญี่ปุ่นใช้กฎหมาย Local Autonomy Law (Law No. 67 of 1947) ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในระดับท้องถิ่นอยู่ด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับท้องถิ่นอยู่
ภายใต้ความครอบคลุมของ GPA หลังจากญี่ปุ่นลงนามแล้วประมาณ 10 ปี 

๒.5.๔.๒  วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 

รัฐบาลญี่ปุ่นจึงก าหนดให้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ 3 วิธี คือ วิธีประกวดราคาแบบเปิด 
(open tendering) วิธีประกวดราคาแบบคัดเลือก (Selective Tendering) และวิธีประกวดราคา
แบบจ ากัด (Limited or Single Tendering) โดย Accounts Law ก าหนดเงื่อนไขการใช้แต่ละวิธี 
ดังนี้ 

(๑)  วิธีประกวดราคาแบบเปิด ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประกาศเชิญชวน     
ให้เสนอราคาซึ่งเผยแพร่ในเอกสารของทางราชการส่วนกลาง (Kanpo) หรือเอกสารทางราชการ       
ที่เทียบเท่ากันของหน่วยงานรัฐในส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น (Kenpo) โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการ    
ที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่หน่วยงาน
จัดซื้อก าหนดมาแล้ว 

(๒) วิธีประกวดราคาแบบคัดเลือก ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ใช้วิธีประกวด
ราคาแบบเปิดมาแล้ว แต่มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเสนอราคาจ านวนน้อยราย หรือเป็นการจัดซื้อ
สินค้าหรือบริการที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดจ านวนน้อยรายส่วนราชการ        
ที่จัดซื้อจัดจ้างสามารถเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดเข้าเสนอราคาได้ทันที 

(๓) วิธีประกวดราคาแบบจ ากัด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการแข่งขันกันของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะใช้ได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างตรงตามที่ความตกลง GPA ก าหนดไว้
เท่านั้น เช่น หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีประกวดราคาแบบเปิดแล้วแต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่น
ข้อเสนอ หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิบัตร หรือเป็นงานก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมที่มี
มูลค่าเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญาหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้ใช้วิธีนี้เพ่ือการส่งเสริมกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยไม่ค านึงถึงสัญชาติของ
ผู้ประกอบการอีกด้วย 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 3 วิธี ใช้ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐที่อยู่
ภายใต้ความครอบคลุมของความตกลง GPA และอยู่ภายใต้ความครอบคลุมของความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นลงนามกับประเทศต่าง ๆ เช่น ชิลี สิงคโปร์ และเม็กซิโก เป็นต้น และใช้ส าหรับการ
จัดซื้อจดัจ้างตามรายการที่ก าหนดซึ่งมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าขั้นต่ า (Threshold) ของแต่ละความตกลง 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๒ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัของประเทศไทย        รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

2-100 
 

๒.5.๕ การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสิงคโปร์ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสิงคโปร์ ได้รับการบูรณาการหลักการ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของกฎหมายระหว่างประเทศที่ส าคัญคือ GPA  กฎหมายต่อต้านคอรัปชั่นของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nation Anti-Corruption Act) และ ข้อตกลงการค้าเสรีแบบ               
ทวิภาคีในประชาคมอาเซียน 

๒.5.๕.๑  หลักการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสิงคโปร์ 

๑) หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๒) หลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fairness and Competition) 

๓) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

๒.5.๕.๒ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศสิงคโปร์ 

๑) การรวมซื้อรวมจ้าง ส าหรับพัสดุที่มีการใช้ เป็นจ านวนมาก ( Demand 
Aggregation) เพ่ือให้ได้ราคาถูกที่สุด รัฐบาลมาเลเซียจะรวบรวมพัสดุที่มีความต้องการใช้ใน
หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ เพ่ือต่อรองกับผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายในราคาที่ถูกที่สุด โดยมีศูนย์  
การจัดซื้อจัดจ้าง (Center for Procurement) ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีความต้องการใช้ประจ า 
และปริมาณมาก โดยศูนย์จะมีสถานที่เก็บพัสดุและกระจายพัสดุ (เหมือนอดีตที่ประเทศไทยรวมซื้อ
รวมจ้างที่จังหวัด) พัสดุส่วนใหญ่ได้แก่ พวกครุภัณฑ์ วัสดุใช้หมดไป หน่วยงานของรัฐจะท าสัญญา
โดยตรงกับผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายโดยตรง และรับมอบพัสดุจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง 
หลังจากท่ีรัฐบาลกลางได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

๒) ด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นพัสดุที่ไม่
ซับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่า “GeBiz” (Government 
Electronic Businesses) เพ่ือให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่ ส่งเสริมความโปร่งใส และเป็นธรรม GeBiz 
ถูกพัฒนาโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ผู้ที่ควบคุมดูแลคือ กระทรวงการคลัง  
ผู้ต้องการค้ากับหน่วยของรัฐต้องเข้ามาลงทะเบียนกับ GeBiz ผู้ค้าจะสามารถท าการแข่งขันเพ่ือให้ได้
สัญญาจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จาก
เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง 

๓) ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการแสวงหาผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายที่ดีที่สุด (Best 
Sourcing Initiative) 

ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐซื้อและจ้างจากคู่ค้าที่ดีที่สุด โดยการที่หน่วยงานของรัฐ
จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเฉพาะที่เป็น “แกน” ส าคัญของการด าเนินการ
เท่านั้น ส่วนพัสดุที่ไม่ใช่ “แกน” ส าคัญของการปฏิบัติงานจะมอบหมายให้หน่วยงานเอกชนรับไป
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โดยหน่วยงานของรัฐต้องเปรียบเทียบว่าควรจะใช้การซื้อเองและที่ให้
เอกชนไปด าเนินการ โดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
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๔) ศูนย์บริการร่วม (Center for Shared Services) 

รู้จักในนาม “Vital Org.” อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง ท าหน้าที่
รวบรวมความต้องการจ้างบริการของหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ แล้วด าเนินการจัดจ้างให้เหมือนกับ
การจัดซื้อสินค้าที่มีการรวมซื้อ เพ่ือให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด เนื่องจากเป็นการจัดซื้อในปริมาณที่มาก 
สามารถต่อรองกับผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายได้  หน้าที่ของศูนย์รวมจ้างบริการคือการรวบรวมความ
ต้องการของหน่วยงานของรัฐทั้งประเทศ แล้วท าการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่ชนะการ
ประกวดราคาจะได้รับการท าสัญญาหลักกับรัฐ ส่วนการส่งมอบบริการจะส่งไปยังหน่วยงานของรัฐแต่
หน่วยให้ท าสัญญากับบริษัทที่อยู่ในสัญญาหลัก (Master Contract) กับรัฐบาลกลาง ตัวอย่างบริการ
ที่มีการรวมจ้าง เช่น การบริหารงานทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ งานบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงิน การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานให้ภาครัฐ การบริหารทุนการศึกษาของรัฐ การจ่ายเงินเดือน 
และรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

๕) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (PPP) 

หน่วยงานของรัฐสิงคโปร์พยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน โดย
พยายามน าเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินของภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนน านวัตกรรมใหม่ ๆ
เข้ามาในหน่วยงานของรัฐ เพ่ือท าให้หน่วยงานของรัฐได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด 

๒.5.๕.๓ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง    

รัฐบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๐ (Government Procurement Act) 
ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐก าหนดขึ้นตามมูลค่างาน มีอยู่ ๓ วิธีคือ 

๑) Small Value Purchase เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าหรือบริการที่มี
มูลค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และผู้รับว่าจ้างต้องด าเนินการโดยรู้แห่งสินค้าโดยตรง 

๒) การเสนอราคา (Quotations) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าหรือบริการ
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ การเสนอราคาดังกล่าวมี
ขั้นตอนที่ส าคัญ ๒ ประการคือ การเชื้อเชิญให้ผู้ค้าต่าง ๆ มาประเมินราคาและการอนุมัติ/คัดเลือก 
ผู้ได้รับงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓) การประมูล (Tenders) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าหรือบริการที่มี
มูลค่าเกิน๓๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ โดยท าได้ ๓ วิธีคือ 

(๑) การประมูลแบบเปิด (Open Tenders) ผู้ซื้อจัดหาจะได้รับข่าวสารการ
ประมูลจากประกาศของหน่วยงานแต่ละหน่วย 

(๒) การประมูลแบบคัดสรร (Selective Tenders) ผู้จัดซื้อจัดหาที่เข้าร่วม
ประมูลได้จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด จึงมีสิทธิเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูล 

(๓) การประมูลแบบจ ากัด (Limited Tenders) ผู้จัดซื้อจัดหาเฉพาะรายเท่านั้น
ที่เข้าร่วมประมูลได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชิญต้องผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้นจากปลัดกระทรวงของแต่ละ
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กระทรวง หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับหัวหน้า (Chief Executive Officer) ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด การประมูลแบบจ ากัดจะใช้ก็ต่อเมื่อด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ไม่ได้ผลหรือเมื่อเป็นการประมูล
ที่เป็นความลับของทางราชการหรือใช้วิธีประมูลแบบเปิดแล้ว ได้ผลการประมูลที่ไม่สมเหตุสมผล 

๒.5.๖ การจัดซื้อจัดจ้างในสหภาพยุโรป 

เดิมสหภาพยุโรป (EU) มีระเบียบ (Directive) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่
หลายฉบับ แต่ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้มีการแก้ไขปรับปรุงจนเหลือเพียง 2 ฉบับ คือ 

 EU Directive 2004/18/ EC (Public Sector Directives) 
 EU Directive 2004/17/EC (Utility Directives) 

โดยหลักการที่ส าคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องค านึงถึงคือ หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (non-
discrimination) โดยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งสัญชาติของผู้ประกวดราคา หลักความ
เท่าเทียมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคา (Equal Treatment) หลักการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน 
(Mutual  Recognition) และ หลักความโปร่งใส (Transparency) 

๒.5.๖.๑  Directive 2004/18/EC (Public Sector Directives) หรือที่รู้จัก
กันว่า “Classic Directive” 

เป็นระเบียบที่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการโดยทั่วไปของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และสมาคมที่จัดตั้ง
ขึ้นจากการรวมกันของหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาล 
ระเบียบนี้นอกจากจะใช้บังคับกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั่วไปเช่น สัญญาให้บริการ
อาหารและ เครื่องดื่มแล้วยังใช้บังคับกับสัญญาก่อสร้างและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม
ด้วย แต่ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและบริการทีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของ
ประเทศ การจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อตกลงที่ไม่ใช่
สัญญา แต่เป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือ สัญญาจ้างแรงงาน รายละเอียดที่ส าคัญของ Classic 
Directive มีดังต่อไปนี้ 

๑) มูลค่าสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างที่จะอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบนี้จะต้องเป็นสัญญาที่มีมูลค่า 
ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยไปกว่าที่มูลค่าขั้นต่ า (Threshold)  ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นสัญญาจัดซื้อสินค้าและสัญญาจัดหาบริการที่จัดท าโดย
หน่วยงานราชการส่วนกลาง เช่น กระทรวง หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นในระดับชาติ ต้องมีมูลค่าขั้นต่ า 
ไม่น้อยกว่า 133,000 ยูโร 

(๒) ในกรณีที่เป็นสัญญาจัดซื้อสินค้าและสัญญาจัดหาบริการ ที่จัดท าโดย
หน่วยงานเจ้าของสัญญาทีไม่ใช่หน่วยงานราชการส่วนกลาง ต้องมีมูลค่าขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 206,000 
ยูโร นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการเฉพาะประเภทที่หน่วยงานราชการ
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ส่วนกลางก าหนด เช่น สินค้าประเภทที่ใช้เพื่อการป้องกันประเทศ หรือ การให้บริการในสาขาการวิจัย
และพัฒนา การสื่อสาร โทรคมนาคม การโรงแรมและจัดเลี้ยง การคมนาคมทางรถไฟและทางน้ า  
การฝึกอาชีพ การสอบสวนสืบสวนและความมั่นคง บริการด้านกฎหมาย (ในบางสาขา) สังคมและ
สุขอนามัย สันทนาการ และ การบริการด้านสังคมและการกีฬา 

(๓)  ในกรณีเป็นสัญญาก่อสร้างต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 5,150,000 ยูโร 

ส าหรับการก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของการจัดซื้อจัดจ้างใน Directive นั้น 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็นผู้พิจารณาทบทวน และปรับตัวเลขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ลงทุน 
ทุก ๆ 2 ปี ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างใดที่มีมูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (Threshold) จะอยู่ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่จะ
ด าเนินการตามกรอบของ EU Directives แต่ก็ยังคงมีการก าหนดในรายละเอียดที่แตกต่างออกไป 
เพ่ือคงความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของตนเองและวัฒนธรรมไว้ ท าให้อาจเกิดความ
ยากล าบากส าหรับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของสหภาพในการเข้าสู่ตลาดที่มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ดังกล่าว อีกทั้งแนวทางในการปฏิบัติของราชการในระดับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเอง ก็อาจมี
ความล่าช้ากว่าในระดับ EU 

๒) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด ในระเบียบนี้สามารถท าได้ 4 วิธี คือ 

(๑) วิธีการแบบเปิด (Open Procedure) เป็นวิธีการที่ใช้กันโดยปกติทั่วไป 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจประกวดราคาทุกคนได้ยื่นข้อเสนอให้หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างได้พิจารณา 
เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะโดยตรง 

(๒) วิธีการคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ (Restricted Procedure) เป็นวิธีการ
ที่หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจประกวดราคาเข้ามายื่นข้อเสนอ โดยในชั้นต้น
หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้สนใจที่มีความสามารถทางด้านเทคนิค และความ
น่าเชื่อถือด้านการเงิน ออกมาก่อน ต่อมา หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง ก็จะเชิญเฉพาะผู้ ที่มีคุณสมบัติ
เหล่านั้นยื่นข้อเสนอราคาเพ่ือพิจารณาหาผู้ชนะต่อไป 

(๓) วิธีการแบบต่อรองเจรจา (Negotiated Procedure) หน่วยงานผู้จัดซื้อ
จัดจ้างจะเลือกผู้จัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเองก่อน (Pre-Qualifying) แล้วเชิญให้เข้าร่วม
ประกวดราคาโดยจะเจรจาให้เหลือผู้เข้าร่วมประมูลที่น่าสนใจเพียง 3 ราย เพ่ือพิจารณาหาผู้ชนะ
ต่อไป การใช้วิธีนี้จะต้องอยู่บนเงื่อนไขตามที่ก าหนดในข้อตกลงด้วย เช่น มีความจ าเป็นรีบด่วน หรือ
เป็นงานออกแบบ (design) 

(๔) วิธีการแบบเจรจาแข่ งขัน (Competitive Dialogue Procedure) 
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาอาจเป็นฝ่ายเสนอตัวขอมีส่วนร่วมในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง                 
โดยหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างจะเปิดเจรจากับผู้สนใจดังกล่าว ในเรื่องเทคนิคท่ีโครงการต้องการ รวมถึง
ข้อก าหนด (requirements) ที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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๓) คุณสมบัติต้องห้ามส าหรับผู้ประกวดราคา 

ในสหภาพยุโรปไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ละทิ้งงานเหมือนกรณีของไทย แต่อย่างไรก็ตาม 
ระเบียบของสหภาพยุโรปก าหนด ห้ามมิให้ผู้ประกวดราคาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เข้าร่วมประกวดราคา 

(๑) เป็นบุคคล/ นิติบุคคล ล้มละลาย หรืออยู่ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ 
หรือถูกระงับการด าเนินกิจการ 

(๒) มีความผิด อันเนื่องมาจากการกระท าความผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแรง 

(๓) เป็นหนี้รัฐในค่าประกันสังคม หรือ ค่าภาษีอากร 

๔) เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกใช้วิธีการตัดสิน
ผู้ชนะประกวดราคาโดยใช้เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) ใช้หลัก Most Economically Advantageous Tenders – MEAT คือ 
พิจารณาผู้ประกวดราคาที่ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐสูงสุด โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์หลาย ๆ 
ข้อ ประกอบกัน ในลักษณะการถ่วงน้ าหนัก เช่น พิจารณาจากคุณภาพ ราคา เทคโนโลยี หรือ
ลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น ความสวยงาม ต้นทุน การรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคโดยที่หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ประกวดราคาทราบล่วงหน้า ถึงการถ่วงน้ าหนัก
ในแต่ละหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือ 

(๒) ใช้หลักเกณฑ์ราคาเสนอที่ต่ าที่สุด  

๕) การคัดค้านการประกวดราคา และการเยียวยา 

ในกรณีที่ผู้ประกวดราคาที่คิดว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการท าผิด
ข้อตกลงในการประกวดราคา ระเบียบก าหนดให้ผู้ประกวดราคาร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการยุโรปได้ 
หากเป็นการร้องเรียนในระดับสหภาพ หรือ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ก าหนดที่ท าหน้าที่คล้ายศาล  
ในการร้องเรียนระดับประเทศสมาชิก 

อย่ า ง ไรก็ ดี  ใน  Directive 2007/66/EC (The Remedies Directive) ได้
ก าหนดหลักการเยียวยาชั่วคราว ( Interim Measures) ไว้ด้วย เช่น การพักกระบวนการพิจารณา 
(Suspension of Award Procedure) หรือการสั่งให้กันเงินไว้ ส าหรับค่าเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ 
EU ได้เปิดโอกาสให้ใช้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะมีผลท าให้ย่นระยะเวลาใน
การประกาศประกวดราคา และการคัดเลือกลงไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการคัดเลือก แบบ
วิธีการแบบเปิด (Open Procedures) และแบบ วิธีการคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ (Restricted 
Procedures) นอกจากนี้ระเบียบยังอนุญาตให้ใช้วิธี Dynamic Purchasing System ได้ในกรณีที่มี
การประกวดราคาโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์              
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๒.5.๕.๒  Directive 2004/17/EC (Utility Directives) 

เป็นระเบียบที่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของหน่วยงานของรัฐรวมถึง
สัญญาก่อสร้างในสาขาพิเศษเฉพาะที่ก าหนดไว้ในระเบียบ คือ การประปา พลังงาน ขนส่ง รวมถึง 
บริการไปรษณีย์ โดยระเบียบนี้ใช้บังคับทั้งกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานรัฐ            
ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายและสมาคมที่จัดตั้งจากการรวมตัวของหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานที่อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลเช่นเดียวกันกับ Classic Directives 

นอกจากนี้ระเบียบ Utilities Directives นี้ยังใช้บังคับกับหน่วยงานที่อาจมิใช่ของรัฐแต่
ด าเนินงานของรัฐ (Public Undertaking) หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการท ากิจการของรัฐ
ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคโดยสัญญานี้จะไม่ใช้บังคับกับการขายต่อ (resale) และการให้เช่า (lease) 

๑) มูลค่าสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างที่จะอยู่ภายใต้บังคับของ Directive นี้จะต้องเป็นสัญญาที่มีมูลค่า                  
ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยไปกว่ามูลค่าขั้นต่ า (Threshold) ที่ก าหนดไว้ในปี 2008 ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นสัญญาจัดซื้อสินค้าและสัญญาจัดหาบริการต้องมีมูลค่าไม่ต่ า
กว่า  412,000 ยูโร 

(๒) ส าหรับสัญญาก่อสร้างต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 5,150,000 ยูโร 

๒) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบนี้สามารถท าได้เพียง 3 วิธีดังนี้ 

(๑) วิธีการแบบเปิด (Open Procedure) เป็นวิธีการที่ใช้กันโดยปกติที่เปิดให้ 
ผู้ที่สนใจประกวดราคาทุกคนได้ยื่นข้อเสนอให้หน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
โดยตรง 

(๒) วิ ธี ก า ร คั ด เ ลื อ ก จ า ก ผู้ ที่ ผ่ า น คุณ ส ม บั ติ  (Restricted Procedure)                      
โดยหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอ โดยจะคัดเลือกผู้สนใจประมูลที่มี
ความสามารถทางด้านเทคนิคและความน่าเชื่อถือด้านการเงินออกมาส่วนหนึ่งและเชิญให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหล่านั้นยื่นซองประกวดราคาต่อไป 

(๓) วิธีการแบบต่อรองเจรจา (Negotiated Procedure) หน่วยงานผู้จัดซื้อ             
จัดจ้างจะเลือกผู้จัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเอง  (Pre-Qualifying) แล้วเชิญให้เข้าร่วม
ประกวดราคาและเจรจาให้เหลือผู้เข้าร่วมประมูลที่น่าสนใจ 3 ราย เพ่ือพิจารณาหาผู้ชนะต่อไป 

๓) คุณสมบัติต้องห้ามส าหรับผู้ประกวดราคา 

ระเบียบ Directive 2004/17/EC (Utility Directives) ก าหนดให้ใช้คุณสมบัติ
ต้องห้ามเดียวกันกับระเบียบ Directive 2004/18/EC คือ 
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(๑) ต้องไม่เป็นผู้ล้มละลายหรืออยู่ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกระงับการ
ด าเนินกิจการ 

(๒) ไม่เป็นผู้มีความผิดอันเนื่องจากการกระท าความผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๓) ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแรง 

(๔) ไม่เป็นหนี้รัฐในเงินค่าประกันสังคมหรือในหนีค่าภาษีอากร 

๔) เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา 

ส าหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษของ Utility นั้นหน่วยงานผู้จัดซื้อจัด
จ้างจะต้องเลือกผู้ประกวดราคาที่ทั้ง  Most Economically Advantageous Tenders – MEAT 
กล่าวคือให้ประโยชน์กับรัฐสูงสุดโดยพิจารณาถ่วงน้ าหนักจากเกณฑ์ที่รัฐก าหนดพร้อมทั้งต้อง
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต่ าสุดที่สุดด้วย 

๕) การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามระเบียบได้เปิดโอกาสให้ใช้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างโดยอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง
ของ Utilities ได้ทั้ง 3 วิธีคือทั้งวิธีแบบเปิด Open Procedure, วิธีการคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 
Restricted Procedure, และ Negotiated Procedure เนื่องจากกฎเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของสหภาพยุโรปเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายแต่เป็นเพียงระเบียบ  (Directive)  
ซึ่งมีผลเพียงเป็นแนวทางให้กับประเทศสมาชิกในการออกกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับระเบียบ
ดังกล่าวต่อไปด้วยเหตุนี้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสมาชิกสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 27 ประเทศจึงอาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดและวิธีปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบซึ่ งในบางประเทศอาจมีลักษณะเป็  นการรวมศูนย์ในขณะที่บางประเทศ 
อาจกระจายอ านาจไปยังส่วนท้องถิ่นหรือบางประเทศอาจมีลักษณะผสม  

ส าหรับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐของประเทศสมาชิกใดที่มีมูลค่าต่ ากว่า
มูลค่าตามที่ระเบียบก าหนดก็ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบทั้งสองนี้  ซึ่งโดยทั่วไปก็จะอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ดี มีประเทศสมาชิกจ านวนไม่น้อย 
ที่จะใช้กรอบของระเบียบทั้งสองมาเป็นแนวทางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่อยู่ในบังคับ
ของระเบียบทั้งสองฉบับนั้นด้วย 

จากการศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทย
ได้น าแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศทั้งในประชาคมอาเซียน  ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป มาเป็นแนวทางในการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังจะเห็นได้จากการหลักการการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏใน
มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติฯ เป็นหลักการที่ได้รับการก าหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีความตกลงการค้าเสรีขององค์การค้าโลก (World Trade 
Organization) และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปรับเปลี่ยนในระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากการจัดซื้อจัดจ้างของ
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สหภาพยุโรปเป็นส่วนใหญ่เพ่ือให้สามารถท าการค้าระหว่างประเทศได้ราบรื่นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้  
จึงมีความจ าเป็นต้องน ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของต่างประเทศมาเป็นแนวทาง  
ในการท าการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ ๓ 
กรอบแนวคิดและวิธีด ำเนินกำร 

 

ในบทนี้คณะที่ปรึกษาจะน าเสนอกรอบแนวคิดที่ ใช้ ในการศึกษาและวิธีด าเนินการ 
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมี ดังนี้ 

๓.๑  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

๓.๑.๑  แนวคิดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๓.๑.๑.๑ ความหมาย 

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ค านิยามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไว้ ดังนี้ 

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ 
จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และ            
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด 
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่าของสินค้า
นั้น  

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่
หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไป
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการ
จ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลคา่ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น 
อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น เสาธง รั้ว 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-2 
 

ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร 
การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องซ่ึงด าเนนิการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรอืหรือเหนอืพ้ืนดนิ 

“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

 “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

เมื่อพิจารณาจากบทนิยาม ถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐ 
จึงสรุปได้ว่า หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรม
อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยใช้เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของ
แผ่นดินตามกฎหมาย และ เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
และให้ความหมายรวมถึง เงินกู้  เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง             
ซึ่งหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติฯ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กร
อิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ส่วนการบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม  
การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

นิยามถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุข้างต้นเป็นสาระส าคัญที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความเข้าใจ หากมีการตีความผิดไปจากที่กฎหมาย
ก าหนดไว้จะมีปัญหาในการปฏิบัติทันที 
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๓.๑.๑.๒ สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในหน่วยราชการไทย
ก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเดิม 

(๑) สภาพปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุเดิม (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้ง
กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยการทางวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ กวพ.อ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ของราชการส่วนกลาง 

รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (๒๕๕๐) ได้ท าการวิเคราะห์ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎกระทรวง หนังสือสั่งการ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการ           
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กวพ.อ และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  พบว่า             
มีข้อบกพร่องและเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติดังนี้ 

ก. ปัญหาด้านสถานะของกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมื่อพิจารณากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐      
ซึ่งได้แก่  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นกฎหมายล าดับรอง
ที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารในฐานะเป็นผู้ตรากฎหมายย่อมสามารถที่จะยกเลิก แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายหรือสามารถก าหนดยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติบางเรื่องหรือบางข้อมาใช้
บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างบางประเภทหรือบางกรณีก็ได้และด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ฝ่ายบริหารของ
ส่วนราชการอาศัยช่องทางข้างต้นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากการด าเนินการจัดหาพัสดุ
โดยทุจริต แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติตามระเบียบฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่มีการบัญญัติบทลงโทษไว้โดย
ชัดแจ้ง (รัฐพงศ์  โภคะสุวรรณ, หน้า ๑๑๓ – ๑๑๔) ทั้งนี้เพราะการก าหนดบทลงโทษได้จะต้องเป็น
กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งได้แก่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้บัญญัติให้การกระท านั้น
เป็นความผิดและมีการก าหนดบทลงโทษไว้เท่านั้น กฎหมายล าดับรองที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารจึงไม่
สามารถก าหนดบทลงโทษไว้ ท าได้เพียงถือว่าผู้กระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้นเท่านั้น และไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท าหลุดพ้นจากความผิด
ทางแพ่งตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่ เกี่ยวข้องหรือความผิดทางอาญาเท่านั้น 
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(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐) การลงโทษผู้กระท าความผิดต้องไปใช้กฎหมาย
อ่ืน เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น 

ข. ปัญหาด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

โดยที่ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งอยู่บนพื้นฐานและเป็นไปตามหลักการที่ส าคัญ 
๓ ประการคือ หลักความเสมอภาค หลักความโปร่งใสและเปิดเผย และหลักความคุ้มค่า แต่เมื่อน าไป
ปฏิบัติกลับพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุหามิได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว           
รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ (เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖ – ๑๓๒) ได้รวบรวมปัญหาด้านกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ดังนี้  

ก) การกระท าที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค 

ตามหลักนี้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดหาพัสดุโดยเปิดโอกาสให้
เอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามายื่นข้อเสนอเพ่ือเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการโดยการ
เสนอราคาแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ต้องไม่มีการกระท าที่เป็นกีดกันหรือขัดขวางการ
เข้ามายื่นข้อเสนอของเอกชนหรือบุคคลทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติพบว่า กระบวนการและขั้นตอนในการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ทั้งสองฉบับเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รัฐพงศ์  โภคะสุวรรณ,  
เรื่องเดียวกัน) แสวงหาประโยชน์ให้กับพวกพ้องโดยเปิดโอกาสให้เอกชนบางรายที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับตนมีโอกาสเข้ามายื่นข้อเสนอกับส่วนราชการมากกว่ากลุ่มเอกชนที่ตนไม่ได้รับประโยชน์หรือมี
ความสัมพันธ์ที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(ก) ก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เอ้ือต่อเอกชน
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งให้ ได้ประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ฯ              
พ.ศ. ๒๕๓๕ การก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่พัสดุไว้ใน
รายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถใช้ดุลยพินิจได้ตามความต้องการของส่วนราชการ
นั้น โดยต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค เปิดโอกาสให้มีการยื่นข้อเสนออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ต้องไม่ก าหนดรายละเอียดของพัสดุให้เป็นการกีดกัน หรือขัดขวางเอกชนหรือบุคคลรายใดรายหนึ่ง
เพ่ือเปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคลอีกรายหนึ่งเข้ามายื่นข้อเสนอ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ในส่วน 
ที่เกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จะพบได้ว่าระเบียบนายกรัฐมนตรีฯ        
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๖ ก าหนดเป็นแนวทางให้ส่วนราชการจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศที่มีประกาศ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องก าหนดรายละเอียดให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือหากพัสดุที่จะซื้อ ยังไม่ได้มีการประกาศก าหนดมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือ       
ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

แต่เมื่อปฏิบัติจริงเจ้าหน้าที่พัสดุยังคงก าหนดรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยทุจริต ซึ่งมีผลเป็นการ
กีดหรือขัดขวางเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่สนใจมิให้สามารถเข้ามายื่นข้อเสนอได้อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ถือได้ว่าการท าดังกล่าวขัดต่อหลักความเสมอภาค ตัวอย่างเช่น ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ ๑๖๐/๒๕๔๐ (อ้างถึงใน รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘) ในการ
ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงผิวจราจรของส่วนราชการแห่งหนึ่ง  ซึ่งส่วนราชการที่ด าเนินการ
จัดซื้อได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการเสนอราคาว่า “เครื่องจักรที่จะเสนอราคานั้นจะต้องเป็นเครื่องจักร
ที่ส่วนราชการตนหรือส่วนราชการอ่ืนเคยซื้อไว้ปฏิบัติงานมาก่อน” การก าหนดเงื่อนไขในการเสนอ
ราคาดังกล่าวย่อมเป็นการก าหนดเงื่อนไขโดยปริยายว่าส่วนราชการประสงค์ จะจัดซื้อเครื่องจักร 
โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นยี่ห้อหรือรุ่นใด ซึ่งหากเป็นเครื่องจักรยี่ห้ออ่ืนที่แตกต่างไปจากนี้ย่อมไม่ได้รับ
การพิจารณา ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการก าหนดเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะจะท าให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระว่างผู้ที่จะเข้ามาเสนอราคาแข่งขันในลักษณะเป็น 
การเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคาบางรายเท่านั้น 

นอกจากนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องจัดซื้อพัสดุที่ไม่มีขายในประเทศ
เจ้าหน้าที่พัสดุก็สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
ให้ตรงตามความต้องการของส่วนราชการของตนเองได้ เพราะระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฯ         
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเอาไว้ เจ้าหน้าที่พัสดุจึงมัก
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ให้เอ้ือประโยชน์แก่เอกชนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพ่ือให้เข้ามายื่นข้อเสนอกับส่วนราชการ โดยกีดกันเอกชนหรือบุคคลรายอ่ืนที่สนใจ เป็นการขัดต่อ
หลักการความเสมอภาคเช่นเดียวกัน 

ในกรณีปัญหาดังกล่าวข้างต้น นอกจากสาเหตุเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สาเหตุ
ของปัญหาอีกประการหนึ่งคือการที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ไม่ได้ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์หรือ
วิธีการที่ใช้เป็นมาตรฐานหรือคู่มือส าหรับให้เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อ านาจก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
จัดจ้างโดยเฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องซื้อพัสดุจากต่างประเทศโดยอิสระ (รัฐพงศ์   
โภคะสุวรรณ, เรื่องเดียวกัน) ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการซื้อที่ราชการเสียประโยชน์ได้ 

(ข) การก าหนดคุณสมบัติ เพ่ือคัดเลือกให้ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๐ ได้ก าหนดให้ 
ส่วนราชการใดที่ประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องท ารายงานเสนอ
ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องท า
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประเภทวงเงินและรายละเอียดพัสดุหรืองานที่จะต้องจัดซื้อหรือ
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จ้าง คุณสมบัติของผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ า เช่น ประสบการณ์ 
และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน ฐานะการเงิน 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ความเห็นชอบให้มีการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการประกาศเชิญชวนให้เอกชนหรือบุคคลที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ก าหนดไว้ได้ยื่นข้อเสนอ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง ท าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ก าหนดไว้และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การซื้อการจ้างต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ
เข้ามาแข่งขันในการเสนอราคา การที่ระเบียบก าหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นเจ้าหน้าที่พัสดุอาจใช้ช่องทางนี้ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะที่เป็น
การเอ้ือให้แก่เอกชนหรือบุคคลรายใดรายหนึ่งจนท าให้เอกชนหรือบุคคลบางรายไม่สามารถเข้ามา
แข่งขันได้ ตัวอย่างเช่น การที่ส่วนราชการได้ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิประกวดราคาว่า 
“ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงผลงานการติดตั้ง Prefabricated Vertical Drains (PVD) ใน
ประเทศไทยในระยะเวลา ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ เมตร”... โดยที่ในประเทศไทยมีเอกชนที่ท า
การติดตั้ง PVD จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ เมตร มีเพียงสองรายเท่านั้น การก าหนด
คุณลักษณะเบื้องต้นเช่นนี้ถือเป็นการก าหนดคุณลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อเอกชนทั้งสองราย ซึ่งถือ
เป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค (ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ ๖๗/
๒๕๔๗, อ้างถึงในรัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ, เรื่องเดียวกัน) 

(ค) การตัดสินใจเลือกด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๑๙, ๒๐, ๒๑ ได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ๓ วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ 
วิธีประกวดราคา โดยถือมูลค่าหรือราคาเป็นตัวก าหนด และได้ก าหนดเป็นข้อยกเว้นนอกจาก 
ทั้งสามวิธีนี้แล้ว ให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษได้ หาก
เป็นไปตามเหตุผลข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาวงเงินหรือมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษ ส่วนราชการสามารถติดต่อเอกชนหรือบุคคลรายใดเข้ามาเสนอราคาได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
เปิดโอกาสให้เอกชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาเสนอราคาแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ดังนั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะต้องถือเป็นวิธีการที่เป็นข้อยกเว้นจาก
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป โดยส่วนราชการจะต้องด าเนินการอย่างมีขอบเขตจ ากัดและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระเบียบก าหนดเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติส่วนราชการมักจะอ้างความจ าเป็นเร่งด่วน  
เป็นเหตุผลเพ่ือให้สามารถใช้วิธีพิเศษได้เพ่ือกีดกันไม่ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งถือว่าขัดกับ
หลักความเสมอภาคเช่นเดียวกัน 

(ง) การให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้าเป็นคู่สัญญา            
กับส่วนราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้
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ส่วนราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณี พิเศษในกรณีที่ เป็นการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจาก  
ส่วนราชการอ่ืนหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจได้
โดยตรงและต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานเหล่านั้นเป็นผู้ผลิตหรือท างานจ้างนั้น โดยมีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ต้องซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานนั้น การที่ระเบียบก าหนดเช่นนี้ถือเป็นการผิด
หลักความเสมอภาคเช่นเดียวกัน เนื่องจากส่วนราชการพยายามใช้ข้อก าหนดนี้ในการกีดกันเอกชน
หรือบุคคลทั่วไปไม่ให้เข้ามาแข่งขันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท าให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ าและราคาแพง 
ตัวอย่างเช่น หนังสือส านักเลขาธิการรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๒/ว๗๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ สั่งการให้
ส่วนราชการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษจากโรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จ ากัด แต่เพียงเจ้าเดียว เป็น
ต้น ท าให้ส่วนราชการได้กระดาษคุณภาพต่ าและมีราคาแพง เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

ข) การกระท าที่ขัดต่อหลักความโปร่งใสและเปิดเผย 

หลักการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในกระบวนการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุให้กับส่วนราชการของตน คือ หลักความ
โปร่งใสและเปิดเผย หลักการนี้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการจัดหาที่ต้องเปิดเผย โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการและข้ันตอนการจัดหาพัสดุ
ที่มีวงเงินสูง แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ดังจะเห็น
ได้จากกรณีด้งต่อไปนี้ 

(ก) การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๒ ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย ๔ คน โดย
คณะกรรมการจะต้องมีผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๑ คน ท าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศก าหนดไว้และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณา
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปโดยไม่ได้ก าหนดเป็นบทบังคับว่าต้อง
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง จึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกแต่งตั้งเฉพาะ
บุคคลที่มีส่วนเอ้ือประโยชน์ต่อตนเท่านั้น ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักการที่กฎหมายก าหนดในเรื่องความ
โปร่งใส และเปิดเผย 

(ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการ
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ
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พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๔) โดยคณะกรรมการแต่ละคณะจะประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยหัวหน้าส่วนราชการจะแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานของตนเป็น
กรรมการ และในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ส่วนราชการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่
ไม่ใช่ข้าราชการเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ           
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง) ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงส่วนราชการเหล่านั้นมักแต่งตั้งข้าราชการใน
สังกัดของตนเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยไม่มีการแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการเข้ามา
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แต่อย่างไร จึงมีผลท าให้การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ คณะกรรมการแต่ละคนมีความเกรงใจซึ่งกันและกันและเป็น
การเปิดช่องให้คณะกรรมการเหล่านั้นแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายง่ายขึ้นเพราะไม่ได้ถูก
ตรวจสอบและถ่วงดุลจากบุคคลภายนอก 

ค)  การกระท าที่ขัดต่อหลักความคุ้มค่าโดยหลักการแล้วในการจัดหาพัสดุ
ให้ส่วนราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องด าเนินการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานในระยะยาว ในราคาที่เหมาะสม 
แต่เมื่อด าเนินการปฏิบัติจริงกลับพบว่า มีส่วนราชการเป็นจ านวนมากที่จัดหาพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ    
ได้พัสดุที่ไม่ตอบสนองความต้องการการใช้งานของส่วนราชการ ช ารุดเสียหายได้ง่าย เนื่องจากมุ่งซื้อ
ของที่มีราคาต่ าสุด เป็นการไม่สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) การพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสามารถ
ด าเนินการได้ ๓ วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา โดยใช้วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างเป็นเกณฑ์ในเลือกวิธีการด าเนินการ แต่มิได้ก าหนดโดยเคร่งครัดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ 
เป็นเหตุให้ส่วนราชการเกือบทุกแห่งมักจะตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยพิจารณาเพียงวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีมูลค่าหรือ
ราคาไม่เกิน 5๐๐,๐๐๐  บาท ส่วนราชการมักจะตัดสินใจเลือกวิธีตกลงราคา โดยเชิญเอกชนรายที่ตน
คุ้นเคยเข้ามาด าเนินการโดยไม่พิจารณาวิธีการอ่ืน หรือท าการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพ่ือให้ได้วงเงินไม่เกิน  
5๐๐,๐๐๐ บาท เปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายและท าให้ราชการเสียประโยชน์ เพราะอาจต้องซื้อใน
ราคาที่แพงเพราะมีผู้เสนอราคารายเดียว ซึ่งถือได้ว่าไม่เกิดความคุ้มค่าในการจัดหาพัสดุ เป็นการขั ด
ต่อหลักความคุ้มค่า 

(ข) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

ดังได้กล่าวมาข้างต้นบ้างแล้วว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ก าหนดเป็นบทบังคับที่ชัดเจนว่าให้หัวหน้าส่วนราชการจะต้อง
แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเพียงบทแนะน าให้ควรแต่งตั้ง
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับพัสดุหรืองานที่จะจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเท่านั้น 
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(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๕ วรรคสี่) ลักษณะเช่นนี้เป็นการ
เอ้ือให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งเอกชนหรือบุคคลรายใดรายหนึ่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อส่วนราชการ
หรือเจ้าหน้าที่พัสดุได้ เปิดช่องให้มีการเสนอราคาที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการที่ควรได้รับจาก
การแข่งขันราคา ส่งผลให้ส่วนราชการได้พัสดุหรืองานจ้างที่มีราคาแพง ไม่คุ้มค่า เป็นต้น การที่ 
ส่วนราชการได้งานจ้างที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้ใช้ต้องการและมีราคาแพงถือว่าขัดหลักการคุ้มค่าตาม  
ที่กฎหมายก าหนด 

ค. ปัญหาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกั บ
ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

นอกจากปัญหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปัญหา           
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการไม่มีประสิทธิภาพ คือ
ปัญหาด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างอาจไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านพัสดุ ตลอดจนทุจริตใช้อ านาจแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รัฐพงศ์  
โภคะสุวรรณ, เรื่องเดียวกัน) ซึ่งเก่ียวข้องกับสาเหตุดังต่อไปนี้ 

ก) ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ ข้อเท็จจริงประการหนึ่งของส่วนราชการคือ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต าแหน่งที่ไม่มีใคร
อยากเป็น เนื่องจากมีโอกาสท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎและ
ระเบียบที่ใช้บังคับ ต าแหน่งพัสดุจึงเป็นต าแหน่งที่มีอัตราการลาออก หรือขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งอ่ืนของส่วนราชการสูง ผลจากการที่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเข้ามาท าหน้าที่ต าแหน่งพัสดุ
บ่อย ท าให้บุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้และความเข้าใจในกฎและ
ระเบียบฯ ที่ต้องปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนมากเรียนรู้จากการขอค าแนะน าจากผู้ที่ปฏิบัติอยู่ก่อนซึ่ง
มีโอกาสจะให้ค าแนะน าที่ไม่ถูกต้องเพราะถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยไม่มีผู้ที่รู้จริงในข้อ
กฎหมายในหน่วยงานและสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งไม่เหมือนกันจ าเป็นต้องอาศัย
วิจารณญาณของผู้ที่ด าเนินการในการเลือกใช้กฎ ระเบียบที่เหมาะสมด้วยตนเอง แต่เนื่องจากผู้ปฏิบัติ
ขาดความรู้ในข้อกฎหมาย จึงท าให้การใช้วิจารณญาณไม่ถูกต้อง น าไปสู่การถูกตรวจสอบและท าให้
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานถดถอย เกิดความกลัวจนไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเองต้องหารือทุก
ขั้นตอนและไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพ 

(ก) ปัญหาขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยที่ระบบราชการของประเทศไทยเป็นระบบสายการบังคับบัญชา

ที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอาจถูกหัวหน้าส่วนราชการใช้อ านาจแทรกแซงการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ โดยบีบให้ตัดสินใจเลือกบริษัทเอกชนที่ตนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่พัสดุของ
บริษัทเอกชนรายนั้นไม่ได้มาตรฐานหรือมีราคาสูงกว่าเอกชนรายอ่ืน เป็นต้น 
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(ข) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ e-GP และระบบ GFMIS 
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ส านักงานมาตรฐานพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ก็ได้จัดท าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือท าการประกวดราคาขึ้นรองรับการบังคับใช้ของระเบียบดังกล่าว โดยก าหนดให้
ส่วนราชการต้องท าการประกวดราคาผ่านระบบ e-Auction เพ่ือให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ
เปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามาเสนอราคาอย่างกว้างขวาง โดยมีความคาดหวังการด าเนินการประกวดราคา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถลดการทุจริตในการเสนอราคาของเอกชนและบุคคลรายใด         
รายหนึ่งได้ แต่การน าวิธีการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนราชการได้สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติในระยะแรกอย่างมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่คุ้นชินกับการใช้ระบบดังกล่าว ส านักงานมาตรฐาน
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างกลไกในการป้องกันการสมยอมในการ
เสนอราคาของผู้เสนอราคาโดยการจัดตั้งผู้ท าหน้าที่ตลาดกลาง เพ่ือก ากับการเสนอราคาให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมตลอดจนมีการพัฒนาระบบเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จนในปี                
พ.ศ. ๒๕๕๗ (หนังสือพิมพ์ประชาไท, วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการน าระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Government Procurement หรือ e-GP) ซึ่งมี ๒ ระบบ 
คือ e-market และ e-bidding มาใช้แทนระบบเดิมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ิมความโปร่งใสของ
การจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (๒) เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ให้หน่วยงานกลางหรือหน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลไปอ้างอิงในการก าหนดราคากลางหรือการขอ
งบประมาณ (๓) ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๔) เพ่ือลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  e-market เป็นวิธีการจัดซื้อสินค้า
ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระบบ e-catalog ส่วนสินค้าที่ไม่ได้มีในระบบ e-catalog ให้ด าเนินการโดยใช้ระบบ e-bidding ด้วย
การให้เอกชนที่ผลิตหรือขายสินค้าประเภทต่าง ๆ น าราคาสินค้ามาขึ้นบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เช่น สินค้าประเภท ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ดินสอ โต๊ะ ตู้เอกสาร นับหลายพันชนิดที่ใช้ใน
ส านักงาน เพ่ือเสนอราคาขายสินค้าผ่านระบบ e-market และให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูและ
เปรียบเทียบราคาและใช้เป็นแหล่งอ้างอิง เพ่ือใช้เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานรัฐในการจัดซื้อสินค้า
ประเภทเดียวกันเพ่ือไม่ให้ราคาสินค้าเกิดความแตกต่างกันมากเกินไป ส าหรับการลงทุนที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในการจัดจ้างบริการด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงาน การสร้างงานศิลปะ ให้
น าระบบ e-bidding มาด าเนินการแทน เพ่ือให้หน่วยงานราชการเสนอความต้องการในสินค้าและ
บริการเพ่ือให้บริษัทเอกชนเข้ามารับจ้างผลิตสินค้า เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในอนาคต เพ่ือน ามาทดแทน



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-11 
 

ระบบ e-Auction หลังลดปัญหาการฮ้ัวราคากันเองระหว่างภาคเอกชนที่เข้าร่วมประมูลไม่ได้ผล               
การน าระบบ e-market และ e-bidding เพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมประมูลได้เจอหน้ากันทั้งส่วนราชการและ   
ผู้ประมูล โดยประมูลผ่านระบบของกรมบัญชีกลางทดแทนระบบเดิมที่จะท าการประมูล e-Auction 
ผ่านตลาดตัวกลางจากบุคคลภายนอก  

ในเบื้องต้นกรมบัญชีกลางเริ่มใช้ทดลองน าร่องกับส่วนราชการ            
12 แห่ง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 9 แห่ง 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร           
กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่         
โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันโรคทรวงอก โดยเริ่มใช้กับสินค้าน าร่อง ซึ่งเป็น
วัสดุส านักงาน 5 ประเภท ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึก/ตลับหมึก แฟ้มเอกสาร เทปกาว           
ซองเอกสาร และยารักษาโรค 2 ชนิด ได้แก่ ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ และยารักษาโรคเบาหวาน            
ซึ่งต่อมาได้มีประกาศให้ใช้ระบบใหม่นี้ไปยังส่วนราชการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปี              
พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ประกาศสินค้าที่มีข้อมูลบันทึกไว้ในระบบ e-market จ านวน ๙ ชนิด คือ 

 ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 
 แฟ้มเอกสาร 
 เทปปิดส าหรับการเข้าเล่ม 
 ซองเอกสาร 
 ยาป้องกันและรักษาภาวะการขาดแคลเซียม 
 ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 
 โต๊ะส านักงาน 
 เก้าอ้ีส านักงาน 
ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค. (กวพ.) ๐.๐๔๕.๒/ว.๓๒๐ 

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ิมเติมรายการสินค้าในระบบ e-market อีก ๒๐ ชนิด ได้แก่ 

 ลวดเย็บกระดาษ 
 คลิปด าหนีบกระดาษ 
 ไมโครโฟน 
 ตู้ล็อคเกอร์ 
 ตู้เก็บเอกสาร 
 โทรทัศน์ 
 ล าโพงห้องประชุม 
 เครื่องเย็บกระดาษ 
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 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 เครื่องขยายเสียง 
 เครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา 
 เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 
 เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 
 เครื่องพิมพ์ (printer)  
 เครื่องสแกนเนอร์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 เครื่องส ารองไฟ (UPS) 
 เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ 

 

ตามหนังสือสั่งการดังกล่าวส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดซื้อ
สินค้าที่มีการบันทึกรายการไว้ในระบบ e-catalog จะต้องด าเนินการจัดซื้อด้วยระบบ e-market 
ส่วนสินค้าที่มีลักษณะซับซ้อนเป็นพิเศษและไม่มีบันทึกในระบบ e-catalog ส่วนราชการจะต้องมา
ด าเนินการโดยใช้ระบบ e-bidding แทน นับตั้งแต่มีการบังคับให้ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP กรมบัญชีกลางได้ท าการรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติผ่าน
ระบบดังกล่าวแล้วน ากลับมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของส่วนราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการจริง ส่วนราชการก็ยังประสบ
กับปัญหาการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของกรมบัญชีกลาง รัชตา มิตรสมหวัง 
(๒๕๖๐) ได้รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อการจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-market และ e-bidding พบว่ามาจากปัจจัยหลักอยู่ 5 อย่าง คือ 

(ก) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ช านาญในการบันทึกข้อมูลการซื้อหรือจ้างเนื่องจากเพ่ิงมีการเริ่มใช้ในระยะเวลาไม่นาน  จึงท าให้
เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความเชี่ยวชาญในการท างาน 

(ข) ตัวระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ยังใหม่  มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบตลอดเวลา เจ้าหน้าที่พัสดุที่ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงในระบบอย่างใกล้ชิด ซึ่งบางครั้งก็ไม่เข้าใจในขอบเขตการท างานของระบบท าให้บันทึก
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

(ค) เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตอบค าถามให้ข้อแนะน าที่ ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ 
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(ง) ไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ตอบ
ข้อซักถามมีจ านวนจ ากัดในขณะที่ปัญหาการเข้าบันทึกข้อมูลในระบบมีจ านวนมาก บางครั้ง          
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ มีผลต่อความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการ
บันทึกข้อมูล 

(จ) รูปแบบการบันทึกข้อมูลไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องจากโดยหลักการของระบบ e-GP คือ การเก็บข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือการด าเนินการให้โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงออกแบบการบันทึกข้อมูลให้สั้นกระชับ ในขณะที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในและภายนอกให้ความส าคัญกับรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและจ้างในคราวนั้น 
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พัสดุพยายามบันทึกรายละเอียดเข้าไปในระบบให้มากที่สุด ในขณะที่การ
ออกแบบการบันทึกข้อมูลเน้นความสั้น กระชับ ผลที่ตามมาคือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ถูกลบข้อมูล 
ต้องด าเนินการใหม่ทั้งหมด ท าให้เสียเวลาและเกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

นอกจากปัญหาจากระบบ e-GP แล้วการที่กระทรวงการคลังได้ผูก
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบการเบิก-จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ ท าให้ต้องมีการ
บันทึกรายการซื้อหรือจ้างที่ด าเนินการจนผูกพันสัญญาได้แล้วกับระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการจึงต้องน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่
ระบบ GFMIS ด้วย เพ่ือจะได้ตรวจสอบได้ว่าส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณทันหรือ             
ไม่มีงบประมาณซ้ าซ้อนในหน่วยงานหรือไม่ การที่เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินงานเช่นนี้สร้างภาระงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(ค) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

อุทัย ทองคุ้ม (๒๕๖๐) ได้รวบรวมข้อมูลจากการซักถามผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กฎหมายและการบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการอบรม มีความเสี่ยงที่จะปฏิบัติไม่เป็นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายก าหนดดังนี้ 

(ก) ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน  

 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหาร ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติ
หนา้ที ่

 ไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่รัดกุม กรณี
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารไม่มีความช านาญเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 กระจายอ านาจจัดหาพัสดุไปยังบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ โดยไม่
มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมาย 

 การแบ่ งแยกหน้ าที่ ที่ ไม่ ชั ด เจน  ไม่ เหมาะสม เช่ น 
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคน ๆ เดียวกัน 

 มอบหมายงานให้ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุปฏิบัติงานโดยไม่มีการตรวจสอบและ
ควบคุม 

 การแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ยังไม่ เหมาะสม 
กรรมการบ างคน ใน บางคณ ะมี ค วามขั ด แย้ งท าง
ผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบางคนมีภาระงานมากและไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อพัสดุที่ต้องตรวจรับท าให้เกิดความเสี่ยง 

 คณะกรรมการไม่มีความเป็น อิสระในการท าหน้าที่          
ถูกแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก/ภายใน 

(ข) ความเสี่ยงในข้ันตอนการจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 

 ไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหารือระหว่าง
กันภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือจะได้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ทั่วถึง ไม่มีภาระงานล้นคน 

 ไม่ได้จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอ านาจสั่งซื้อ      
สั่งจ้างและไม่ระบุเหตุผลความจ าเป็น 

 แบ่ งซื้อแบ่ งจ้างเพ่ือให้วงเงินต่ า ท าให้ วิธีการจัดหา
เปลี่ยนไป 

 ไม่ได้ส่งส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนฯ ให้ สตง. 

 เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยอ้างเหตุผลว่าเป็น
งานที่ต้องกระท าเป็นการเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเกิดความ
เสียหายทั้งที่ในความเป็นจริงพัสดุที่จะซื้อถูกก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าอยู่แล้ว 

(ค) ความเสี่ยงในข้ันตอนก าหนดราคากลาง 

 ไม่อ้างอิงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
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 ไม่เปิดเผยราคากลางในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตามมติ
คณ ะรั ฐมน ตรี  เมื่ อ วั นที่  ๑ 2  กุ มภ าพั น ธ์  2 5 5 6  
(ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ) 

 การค านวณค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 
 ราคาวัสดุต่อหน่วยที่น ามาค านวณราคากลางมีราคาสูงกว่า

ราคาตลาด 
 ตารางค่า Factor F ที่ใช้ค านวณกับตารางค่า Factor F  

ที่ สตง. ใช้ตรวจสอบไม่ตรงกัน 
(ง) ความเสี่ยงในข้ันตอนการด าเนินการจัดหา 

 จัดท าคุณสมบัติผู้ เสนอราคา หรือคุณลักษณะเฉพาะ     
ไม่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

 ไม่มีการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานอย่างละเอียด 
 ไม่มี เอกสารขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ให้

ตรวจสอบ มี เพียงใบส่งของและใบส่งมอบงานและ
ใบเสร็จรับเงินของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

(จ) ความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารสัญญา 

 มีการเปลี่ยนแปลงรายการ แต่ไม่ได้แก้ไขสัญญาหรือจัดท า
บันทึกแนบสัญญา 

 ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการการตรวจการจ้าง ตรวจรับ
งานโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จจริง 

 การก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา แต่ไม่มีการแจ้งการปรับและ
เร่งรัดการก่อสร้าง 

 การก่อสร้างล่าช้า จนปล่อยให้เกิดค่าปรับเกิน ๑๐ %           
โดยไม่แจ้งบอกเลิกสัญญาหรือไม่มีหนังสือของผู้รับจ้าง            
ที่ยินยอมช าระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข 

 อนุมัติให้ขยายสัญญา/ต่อสัญญา โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

 ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการการตรวจการจ้างใช้เวลาใน
การตรวจรับงานมากเกินความจ าเป็น 

 การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาไม่มีการตรวจสอบสภาพ
ความช ารุดบกพร่องหรือตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง 
หลังจากท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
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(ฉ) ความเสี่ยงในข้ันตอนการควบคุมพัสดุ 

 เจ้าหน้าที่พัสดุให้บุคคลอ่ืนถือกุญแจห้องพัสดุ โดยไม่มีการ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 ไม่ตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามระเบียบ 
 การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่มีเอกสารการเบิกจ่าย 
 หลังจากการขายทอดตลอดครุภัณฑ์ไปแล้ว ไม่ลงจ่ายออก

จากบัญชีหรือทะเบียน 
จากการรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนมากเป็นปัญหาในเรื่องการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนมาก  ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายยังคงมีอยู่ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่แล้ว 
ประเด็นเหล่านี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะใช้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ไปเป็นตัวชี้วัด 
(Indicator) ส าหรับการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็น  
กลุ่มตัวอย่างท้ัง ๑๐ หน่วยงาน 

๒) สภาพปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ          
จัดจ้างและการบริหารพัสดุเดิมของราชการส่วนท้องถิ่น 

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
(เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลมีระเบียบเฉพาะของตนเอง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ภายหลังมีการแก้ไขเพ่ิมระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ก าหนดระเบียบที่ตราขึ้นบังคับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะด้วย) และประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้ควบคู่กันด้วย รวมทั้งหนังสือเวียนและ
หนังสือสั่งการซึ่งก าหนดถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ส าคัญอีกหลายฉบับที่ต้องน ามาปฏิบัติประกอบ
กัน (ได้น าเสนอไปแล้วในรายงานเบื้องต้น)  

หลักการ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕  
มีสาระส าคัญอยู่ ๓ ส่วนคือ การจัดหา การควบคุม และการจ าหน่วยพัสดุ ในแต่ละส่วนจะมี
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติก าหนดไว้เป็นกรอบให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ยังก าหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่พัสดุที่ประมาทหรือเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือท าการทุจริต การใช้อ านาจโดยมิชอบ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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รวมทั้งการเอ้ือประโยชน์ให้มีการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ถูก
ยกเลิกเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เนื่องจากมีการรวมราชการส่วนท้องถิ่นเข้าไปเป็น “หน่วยงานของรัฐ” (บทนิยามตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) เช่นเดียวกับส่วนราชการส่วนกลาง             
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็พบปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ               
พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่นกัน อัจจิมา ฉัตรแก้ว (๒๕๕๕) ได้รวบรวมปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย            
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

(๑) ปัญหาของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผลการศึกษาของอัจจิมา ฉัตรแก้ว  (๒๕๕๕) พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาทางกฎหมายที่ท าหรือเอ้ือให้เกิดช่องว่างในการทุจริต ทั้งในด้านของตัว
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบัติตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ปัญหาความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ ในการตรวจสอบความเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันไว้ ๒ 
ลักษณะ คือ (๑) ความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร ได้แก่ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ และ (๒) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนนี้รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และการใช้ชื่อผู้อื่นเป็นผู้จัดการโดยที่ตนเองเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารที่แท้จริงด้วย หากปรากฏว่ามี
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เจ้าหน้าที่สามารถตัดรายชื่อ          
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวออกจากการเสนองานหรือเสนอราคาในครั้งนั้นได้ 

ในทางปฏิบัติ พบว่า การปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายก าหนดข้างต้นยังมี
ข้อบกพร่อง เนื่องจากในระเบียบฯ ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นกับเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนองานหรือ
เสนอราคาไว้โดยตรง เปิดโอกาสให้มีการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยการให้บริษัทห้างร้านของตนหรือใช้ชื่อของบุคคลอ่ืนแทน
ตน หรือบริษัทห้างร้านของเครือญาติหรือเครือข่ายของตนเข้าร่วมการเสนอราคา แล้วท าการเอ้ือ
ประโยชน์ให้บริษัทหรือห้างร้านเหล่านั้นเป็นผู้ชนะเสนอราคา ซึ่งจะสามารถพบได้ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในประเทศไทย ดังตัวอย่างกรณีพิพาทที่เข้าสู่
ศาลปกครอง พบว่ามีคดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสมาชิก
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สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีได้เข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่องค์กรปกครองส่วนถิ่นเป็นคู่สัญญาภายหลังจากที่
ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและน ามาซ่ึงการมีค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งพ้นจากต าแหน่ง  

นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ประกอบการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เลขาผู้บริหาร
และที่ปรึกษาผู้บริหารกับผู้ยื่นเสนองานหรือเสนอราคา โดยหลักการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับ 
เช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้น กฎหมายเหล่านี้ได้มีข้อบัญญัติเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งสิ้น แต่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมิได้น ากฎหมายเหล่านี้มาร่วมพิจารณาเรื่อง
การมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด ท าให้เปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายส าหรับผู้เสนองานหรือเสนอ
ราคาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ปฏิบัติงาน  

ข. ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

(ก) ปัญหาการก าหนดคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างในรายงานเสนอ  
ผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๐) และสามารถคัดเลือกเอกชนหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุหรืองานที่จ้างได้ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๓ – ๒๖) เจ้าหน้าที่จะต้องท ารายงานเสนอขออนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องท าการคัดเลือก                           
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประเภทวงเงินและรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ า เช่น ประสบการณ์และผลงาน              
ที่ผ่านมา เครื่องมือ ฐานะการเงินและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นความชอบแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุก็จะท าประกาศเชิญชวนให้เอกชนหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามที่ก าหนดไว้ได้ยื่นข้อเสนอ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้างต่อไป โดยจะมีเพียงผู้ที่ได้รับการประกาศ
รายชื่อดังกล่าวเท่านั้นที่จะมีสิทธิร่วมแข่งขันในการเสนอราคาในครั้งนั้น 

โดยหลักการแล้วการเปิดโอกาสให้มีการก าหนดรายละเอียดพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสได้พัสดุที่มีมาตรฐานตามความต้องการ 
คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปและการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้
ผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในพัสดุหรืองานที่จะท ามาเป็นคู่สัญญา แต่ในทางกลับกันก็เป็น
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ช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการก าหนดรายละเอียดพัสดุหรือก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่เอกชนหรือบุคคลบางรายโดยไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการขัดกับหลัก
ความเสมอภาคในการจัดหาพัสดุ 

(ข) ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

หลักการที่ส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างประการหนึ่งก็คือ หลักความ
โปร่งใสและเปิดเผย ภายใต้หลักการดังกล่าวท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการเผยแพร่
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี           
พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ มีประธาน ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อยสองคน คณะกรรมการทุกชุดจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งโดยปกติ
จะแต่งตั้งข้าราชการของหน่วยงานหรือข้าราชการอื่นโดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นผู้บริหารจะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสามารถใช้  
ดุลยพินิจในการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ 
ขัดกับหลักความโปร่งใสและเปิดเผย และเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ง่าย ผู้บริหารอาจคัดเลือกบุคคล  
ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือยื่นราคามาเป็นคณะกรรมการได้โดยง่าย 

(ค) ปัญหาการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๖ บัญญัติไว้ว่า 
“การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพ่ือให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระท ามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
วัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสียหรือโดยสภาพไม่อาจด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในจ านวนเดียวกัน 
ทั้งจ านวนเงิน” (อ้างถึงใน อัจจิมา ฉัตรแก้ว, เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๔๗) แต่ในทางกลับกันระเบียบฯ 
กลับเปิดช่องให้สามารถน าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ส าหรับวงเงินสูงกว่ามาใช้ในการจัดซื้อ  
จัดจ้างในครั้งนั้นได้ เช่น หากในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งหนึ่งมีวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปกติจะต้อง
ใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ก็สามารถที่จะน าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาหรือ
ประกวดราคามาใช้ได้ หรือหากในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปกติ
จะต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ก็สามารถที่จะน าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
มาใช้ได้ เป็นต้น 

ถึงแม้จะมีการห้ามมิให้ท าการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเอาไว้ในระเบียบฯ             
แล้วก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่ายังคงมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างอยู่เช่นเดิม ดังจะเห็นได้จากการที่พบปัญหา
การแบ่งซื้อแบ่งจ้างอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา ซึ่งการจัดซื้อ  
จัดจ้างในแต่ละครั้งจะใช้เกณฑ์ทางด้านวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตัวก าหนดวิธีการในการจัดซื้อ  
จัดจ้าง กล่าวคือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาจะน ามาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคา         
ไม่เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาจะน ามาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
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ที่มีราคาเกิน 5๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาจะน ามาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจะพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี
จะมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนแตกต่างกันออกไปตามวงเงินในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง กล่าวคือ หากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างยิ่งมีจ านวนมาก ขั้นตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะมีผลต่อท าให้เกิดความล่าช้า
ในการด าเนินการเป็นผลให้ไม่สามารถได้พัสดุที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

การแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่พบส่วนมากมาจาก ๒ สาเหตุคือ ๑) การแบ่งซื้อ
แบ่งจ้างโดยเจตนาเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการซื้อ/จ้างที่ยุ่งยาก และ ๒) การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทั้งสองกรณีถือเป็นการกระท าที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยกันทั้งนั้น (อัจจิมา ฉัตรแก้ว , เรื่องเดียวกัน) แต่แนวทางการพิจารณาต้องชั่งน้ าหนักว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของการกระท าโดยเจตนาทุจริต หรือด าเนินการไปเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการด าเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้วาง
แนวทางส าหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้ (สิริน ชาวเพ็ชรดี, ๒๕๕๓ หน้า ๙๑) ไว้ดังนี้ 

(ก) วงเงินที่ได้รับจัดสรรมาเพ่ือท าการซื้อหรือจ้าง ต้องด าเนินการ
จดัซื้อหรือจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2535 

(ข) การซื้อหรือการจ้างสามารถด าเนินการไปในคราวเดียวกันได้
หรือไม ่

(ค) การลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ท าให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนไป
จากวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบและอ านาจในการสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  

(ง) พิจารณาจากวงเงินที่ได้รับมาว่าได้รับพร้อมกันหรือไม่ 

(จ) พัสดุที่จัดหาเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ 

(ฉ) พิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกัน
หรือไม ่

ทั้งนี้ การซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน แม้ต่างขนาดและราคา เมื่อมีการ
ประมาณการความต้องการในการใช้งานของทั้งปีแล้วจะต้องซื้อรวมในครั้งเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุผล  
ที่ชัดเจนจ าเป็นต้องแยกซื้อที่ไม่ใช่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพ่ือประโยชน์ในการบริหารการพัสดุ จะต้อง
ก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ        
เพ่ือออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง 
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อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวทางการปฏิบัติข้างต้นให้ด าเนินการแล้ว      
ก็ตาม ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายและ
ท าการแบ่งซื้อแบ่งจ้างอยู่ 

ค. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 

ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง หากจะท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือหาผู้รับจ้างมาท างาน
ก่อสร้างตามโครงการที่ได้วางแผนไว้จะต้องมีการก าหนดราคากลางตามหลักการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งถูกน ามาใช้
กับการค านวณราคากลางในงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ส าหรับผู้ท าหน้าที่ใน
การค านวณราคากลาง ได้แก่ คณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น
แต่งตั้งขึ้น การค านวณราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลางจะท าการก าหนดราคากลาง
ตามรายการวัสดุสิ่งก่อสร้างที่กรมการค้าภายในหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ก าหนด รวมถึง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎหมายรวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ ๒ ประการคือ การก าหนดราคาวัสดุและการแจ้งรายการวัสดุที่ไม่ครอบคลุม
ทุกรายการและบางรายการมีราคาไม่เป็นธรรม และปัญหาด้านความโปร่งใสในการประกาศราคา
กลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(ก) ปัญหาการก าหนดรายการวัสดุและแจ้งรายการวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดราคากลาง 

ในการค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลางของ       
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องค านวณราคาวัสดุก่อสร้างตามรายการวัสดุสิ่งก่อสร้างที่
กรมการค้าภายในหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ก าหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช้ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้เกิดเป็นช่องว่างในการตั้งราคา
กลางที่ต่ ากว่าความเป็นจริงจนไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง ท าให้เกิดการตั้ง
ราคาสูงกว่าความเป็นจริง อันน าไปสู่การแสวงหาโอกาสในการทุจริตผ่านโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  

(ข) ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการประกาศราคากลาง 

โดยหลักการแล้วเมื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ท าการ
ค านวณราคากลางแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าการเผยแพร่ราคาให้เอกชนหรือบุคคล
รายใดรายหนึ่งได้ทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการท างาน เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ช่วยลดค่าใช้ให้กับราชการ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อรองราคาได้ อย่างไรก็ดีเมื่อปฏิบัติ
จริงเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนถิ่นมักใช้ดุลยพินิจไม่ประกาศเผยแพร่ราคากลางโดยอ้างว่า
ไม่มีข้อกฎหมายก าหนดให้ท าโดยเคร่งครัด มีเพียงบอกเป็นแนวทางให้ปฏิบัติเท่านั้น 
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(๒) ปัญหาการขาดการถ่วงดุลระหว่างผู้มีอ านาจสั่งจ่ายและผู้จ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การทุจริตในขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินเป็นการทุจริตที่ถูกตรวจพบโดย
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยครั้ง เป็นรูปแบบการทุจริตที่พบ
เกิดขึ้นทั้งจากกรณีที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทุจริตเอง เช่น การที่ผู้จ่ายเงินท า
การปลอมแปลงเอกสารของทางราชการแล้วท าการยักยอกเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่ 
ผู้จ่ายเงินร่วมมือกับผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใช้วิธีการที่เป็นการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย และกรณีที่คู่สัญญาร่วมมือกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ทุจริต เช่น ให้เงินหรือผลประโยชน์แก่ผู้ตรวจรับและเจ้าหน้าที่การคลังรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ตนเองได้รับการจ่ายเงินตามสัญญาเร็วขึ้นและได้รับเงินตามงวดงานทั้ง  ๆ ที่งานที่ท ายังไม่แล้วเสร็จ
ตรงตามงวดงาน เป็นต้น 

การที่พบการทุจริตในขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินเกิดได้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องมีความอิสระทางด้านการคลัง มีงบประมาณเป็นของตนเอง
ท าให้สามารถท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือน าพัสดุมาใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นได้โดยตรงประการหนึ่ง และการที่ผู้บริหารของท้องถิ่นในฐานะผู้บริหารสูงสุดสามารถ 
ใช้อ านาจในการบังคับบัญชาได้ทั้งอ านาจบังคับบัญชาเหนือการกระท าอันเป็นการใช้อ านาจวินิจฉัย
และสั่งการเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะออกค าวินิจฉัยสั่งการและอ านาจ
บังคับเหนือบุคคลอันเป็นการใช้อ านาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อ านาจโยกย้าย อ านาจเลื่อนต าแหน่ง 
อ านาจเลื่อนเงินเดือน และอ านาจด าเนินการวินิจฉัยของผู้ใต้บังคับบัญชา (พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕, ๒๓ และ ๒๕) ผู้บริหารท้องถิ่นจึงสามารถ 
ใช้อ านาจสั่งการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้กระท าทุจริตได้โดยง่าย ซึ่งรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการ  
ให้มีการเบิกจ่ายเงินกับคู่สัญญาโดยมิชอบด้วย 

ก. ปัญหาด้านกลไกในการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาด้านกลไกในการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาจากปัญหาดังนี้         

ก)  ปัญหาด้านการตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อัจจิมา ฉัตรแก้ว (เรื่องเดียวกัน) พบว่า การตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีระบบการตรวจสอบอยู่ ๒ กรณี คือ การตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยสภาท้องถิ่นและการ
ตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งทั้งสองกรณีไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยสภาท้องถิ่นท าได้อย่างจ ากัด 
และหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแม้สภา
ท้องถิ่นจะสามารถตั้งกระทู้ถามและเปิดอภิปรายทั่วไปได้ แต่ในทางปฏิบัติสมาชิกสภาท้องถิ่น
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ส่วนมากมาจากกลุ่มการเมืองเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น การตรวจสอบจึงกระท าได้ในขอบเขตจ ากัด 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเสียงส่วนมากออกมาในลักษณะใด สมาชิกท่ีเห็นต่างก็ไม่สามารถด าเนินการอะไร
ได้อีก เนื่องจากมติของสภาถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งส่วนมากสภาท้องถิ่นมักจะมีมติสนับสนุนการบริหาร
ของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะมาจากกลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจแทรกแซงการ
ปฏิบัติงานของอยู่ใต้บังคับได้ ในกรณีกลุ่มตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นเช่นเดียวกับบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่อ่ืน การให้คุณให้โทษเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
การตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาจึงเป็นเรื่องด าเนินการได้ยาก เพราะเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
อาจถูกให้ออกหรือไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญในต าแหน่งหน้าที่การงานได้ การตรวจสอบจึง
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ในบางกรณีผู้บริหารท้องถิ่นจะคัดเลือกบุคคลที่
จะมาท าหน้าที่ตรวจสอบโดยไม่ให้ความส าคัญกับความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ แต่จะตั้ง
คนที่เป็นพวกพ้องของตนเองเพ่ือจะได้สามารถควบคุมได้ง่าย เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตภายใน
องค์กรได้ง่าย 

ข) ปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อ            
จัดจ้าง 

ถึงแม้ประเทศไทยจะมีองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ถึง ๒ องค์กร แต่ในด้านการด าเนินการปราบปรามพบว่า มีปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินการ
ปราบปรามทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก ทั้งนี้เกิดจากปัญหาความล่าช้าในการ
ด าเนินการกับผู้กระท าความผิด ท าให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นรวมถึงเอกชนผู้เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ย าเกรงต่อการ
ลงโทษตามกฎหมาย ความล่าช้าที่ว่านี้เกิดจากการที่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตมีจ านวนคน 
ไม่เพียงพอกับคดีทุจริตที่เกิดขึ้น ท าให้ใช้เวลาพิจารณานาน ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแสวง
หลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นทุจริตด้วย 

นอกจากนี้การที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไม่มี
บทก าหนดโทษทางอาญาแก่นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปมีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กฎหมายเหล่านี้มีข้อก าหนดห้ามมิให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา 
หากมีการฝ่าฝืนมีบทลงโทษเพียงให้พ้นจากต าแหน่งและขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเวลา ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่ได้มีบทก าหนด
โทษในทางอาญาของผู้ฝ่าฝืนเอาไว้ จึงอาจท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวขาดความเกรงกลัวต่อ
กฎหมาย กล้าที่จะท าการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ดังได้อภิปรายไว้แล้ว 
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ค) การละเว้นการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ทุจริต 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้การด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ทุจริตไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควรก็คือ เมื่อมีการพบถึงการกระท าอันเป็นการทุจริต ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ  หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่กล้าด าเนินการร้องเรียน หรือด าเนินการกับผู้กระท าการทุจริตเพราะเกรงว่า
จะได้รับอันตราย เนื่องจากแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ เป็นพยาน 
(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕61)         
แต่การทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น หากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ยังไม่รับเรื่องเข้าสู่กระบวนการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บุคคลที่ให้ข้อมูล
จะยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ผู้พบเห็นการทุจริตจึงไม่กล้าเป็นพยานปัญหาที่อภิปรายข้างต้นนี้เป็น
ปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย และประเด็นความเสี่ยงในกระบวนการ
จดัซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ปัจจุบันถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ
ยิ่งของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือปัญหาการใช้ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Government Procurement :  
e-GP) ซึ่งประมวลสภาพปัญหาได้ดังนี้ 

(๓) ปัญหาการใช้ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง  

หลังจากที่มีการขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบ
วงจร (Electronic Government Procurement หรือ e-GP) มาให้ท้องถิ่นด าเนินการบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกวิธี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. ปัญหาด้านโปรแกรม 

เจ้าหน้าที่พัสดุคิดว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) เป็นการท างานที่ซับซ้อนความยุ่งยากหลาย
ขั้นตอนของการใช้งานระบบประกอบกับเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุเพราะเจ้าหน้าที่
พั สดุ ต้ องลงระบบการจัดซื้ อจั ดจ้ างด้ วยระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (Electronic Government 
Procurement : e-GP) และท าเอกสารคู่มือประกอบด้วยทุกครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ พัสดุเกิดความไม่คล่องตัวและตัวระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ยังไม่ใช่ระบบสุดท้ายในการท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ค้าต้องท าการเชื่อมโยงไปยังระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบ  GFMIS (Government Fiscal Management Information System) และในปั จจุบั นนี้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
ได้ปิดปรับปรุงอยู่บ่อยครั้งท าให้ขาดความต่อเนื่องในการเข้าใช้งานระบบและท าให้การด าเนินงาน           
ไม่ส าเร็จตรงตามที่วางแผนไว้ 
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ข. ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์  

เป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่พัสดุพบในการใช้ระบบ e-GP มากรองจากปัญหา
ด้านโปรแกรม โดยปัญหาเกิดจากระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งมีปัญหาการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะติดตั้ง
ระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ ท าให้การเข้าใช้สัญญาณไม่เสถียร เชื่อมต่อกับ
ระบบของกรมบัญชีกลางได้ยาก  

นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเก่าและไม่รองรับการเข้า
ใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางได้ 

ค. ปัญหาด้านบุคลากร  

เจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้รับผิดชอบทั้ง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบ e-GP น้อย แต่ต้องท าเพราะเป็นงานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้บุคลากรเหล่านี้ก็มีโอกาสน้อยที่จะเข้ามารับการ
ฝึกอบรมในส่วนกลางเพราะไม่มีคนท างานและคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขการเข้ารับการอบรมที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ท าให้เกิดปัญหาในการเข้าใช้ระบบเป็นประจ า และไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเอง
ต้องหารือกับส่วนกลางตลอด มีผลท าให้งานล่าช้า นอกจากนี้ผู้ที่ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลยังได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ในหน่วยงานด้วย มีผลท าให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาที่จะเรียนรู้การใช้ระบบ
อย่างเต็มที ่

ง. ปัญหาด้านข้อมูล  

ส่วนมากจะเป็นปัญหาข้อมูลของผู้ค้าที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 
ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ใช้งานไม่ได้รับ
พัสดุที่ต้องการทันเวลาและเชื่อมโยงไปถึงการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ค้าล่าช้าด้วย 

ปัญหาที่อภิปรายมาทั้งหมดข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างในระดับท้องถิ่นเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดแรงกดดันจากภายนอก
ประเทศให้ต้องมีการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐           
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอรัปชั่นและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส าหรับ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภท 

๓) สภาพปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุเดิมของรัฐวิสาหกิจ  

ก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
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พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจสามารถออกระเบียบขึ้นใช้เองได้ แต่ในทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก คือ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะยกร่างระเบียบ หรือข้อบังคับขึ้นใช้โดยใช้
แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมถึงบรรดา
กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ และข้อหารือต่าง ๆ ที่ กวพ. วินิจฉัยให้กับหน่วยงานของรัฐ (รัฐพงศ์  
โภคะสุวรรณ, เรื่องเดียวกัน) จะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปเพียงเรื่องผู้มีอ านาจสั่งการและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วและเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ท าให้บรรดาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนราชการ 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการเข้าไปให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่เป็นเวลา ๖ เดือน โดยให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการให้ค าปรึกษาแบบ Clinical 
Focus Group และเคยจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ฉบับใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าให้มีข้อมูลสภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุจากรัฐวิสาหกิจที่ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม เช่น ธนาคารออมสิน ส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นต้น ในการอบรมดังกล่าวคณะที่ปรึกษาจะได้มอบหมายวิทยากรประจ ากลุ่มให้ท าการตอบข้อ
สงสัยแก่ผู้เข้าอบรมในลักษณะ Clinical Focus Group เช่นเดียวกัน ท าให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่รัฐวิสาหกิจที่ส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมพอสมควร ซึ่งจะ
น าเสนอไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้ 

(๑) ปัญหาที่ เกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่สอดคล้องของระเบียบและ
ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในองค์กร 

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยกร่างระเบียบหรือข้อบังคับจากต้นแบบ คือ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎกระทรวง หนังสือสั่งการ  
ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ของกรมบัญชีกลาง ท าให้มีปัญหาการใช้ระเบียบและ
ข้อบังคับเหมือนกับที่พบในส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้น าเสนอไว้อย่างละเอียด  
ในข้อ ๒.๗.๑ โดยละเอียดแล้ว จึงจะไม่ขอน าเสนอในรายละเอียดในประเด็นข้อกฎหมายในส่วนนี้ 
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(๒) ปัญหาการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบและข้อก าหนดที่ยกร่างข้ึนใช้เอง 

ก. ขาดการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้าง 

 แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและชัดเจน จะช่วยให้ได้พัสดุที่มี
คุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามภารกิจของหน่วยงาน 
แ ล ะ ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จากการวิจัยเอกสาร พบว่า รัฐวิสาหกิจมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขององค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของทุกระดับ  
ในองค์กรตามหลักการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่องค์กรจะประสบความส าเร็จในการบริหารงาน
จ าเป็นต้องมีแผนการท างานที่ชัดเจน มีเป้าหมายของการท างานที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติทุกระดับ 
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในทิศทางการท างานขององค์กร และมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือให้
ได้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Collective Goals) 

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรได้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพสูง ตอบสนองการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้งานได้ทันเวลา มีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน ดังนั้นในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่รับผิดชอบในแผนงานและโครงการต่าง ๆ จะต้อง
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายพัสดุให้ด าเนินการซื้อและจ้างให้สอดคล้องกับแผนการใช้งานของ
โครงการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่ฝ่ายพัสดุจะต้องท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ
ด าเนินการได้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ โดยหลักการแล้วทุกองค์กร
จ าเป็นต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและแผนปฏิบัติการซื้อจ้างประจ าไตรมาส เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนการท างานให้มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับก าลังคนที่ฝ่ายพัสดุมี จะได้ไม่เกิด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นคอขวดเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตามก่อนการประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีการท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากต้องรอให้เจ้าของโครงการท าเรื่องเสนอมาก่อนแล้วจึงด าเนินการ จึงเกิดสภาวะคอขวดของ
การจัดซื้อจัดจ้างเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณและคอขวดในการเบิกจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งหน่วยงานและคู่สัญญาที่ส าคัญที่สุดคือการที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้ างไม่ได้ท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างร่วมกับหน่วยงานที่ใช้งาน มีผลท าให้ไม่สามารถจัดหาพัสดุมาให้ผู้ใช้ได้ทันเวลา ท าให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าของโครงการล่าช้า เป็นเหตุให้ต้องเลือกวิธีพิเศษในการจัดซื้อเป็นการเร่งด่วนเพราะ
ไม่ทันเวลา ซึ่งถือว่าผิดหลักการความเสมอภาค เพราะการต้องซื้อด้วยวิธีพิเศษเป็นการปิดโอกาส 
ในการเข้าเสนองานหรือเสนอราคาของเอกชนหรือบุคคลรายใดรายหนึ่ง และผิดหลักความคุ้มค่า 
เนื่องจากเป็นการตกลงราคากับผู้เสนองานเพียงรายเดียว โอกาสที่จะต้องซื้อหรือจ้างด้วยราคาแพง
กว่าที่ควรสูง เนื่องจากไม่สามารถต่อรองราคาได้ เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารได้โดยง่าย เพราะสามารถเรียกผู้เสนอราคาที่ตนมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีผลตอบแทนให้เข้า
มาเสนองานได้ทันที ผิดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้การที่รวบรัดด าเนินการซื้อหรือจ้างท าให้
ปิดโอกาสที่จะตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อหรือจ้างว่าด าเนินการถูกต้อง เป็นธรรมหรือไม่ ประเด็นนี้
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จึงเป็นประเด็นที่รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอกมากที่สุดพฤติกรรม
บ่งชี้ว่าไม่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน พิจารณาจากการกระท าต่อไปนี้ 

ก) มีการซื้อหรือจ้างเร่งด่วนตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารระดับสูง โดยไม่มีข้อมูลคุณภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่จะ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามภารกิจ 

ข) มีการก าหนด Spec./แบบ/รายละเอียด/คุณสมบัติของพัสดุอย่าง
เร่งด่วนท าให้ได้พัสดุที่ไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามภารกิจของหน่วยงานผู้ใช้ 

ข. การเตรียมการก่อนการด าเนินการจัดหา 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดหาที่ดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดหา
พัสดุจะต้องการเตรียมในเรื่องต่อไปนี้คือ  

ก) การสอบถามความต้องการของผู้ใช้ 
ข) การก าหนดราคากลาง 
ค) การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ง) การก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลง 
จ) ร่างขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดหา 
ฉ) การร่างเอกสารประกวดราคา 

การด าเนินการข้างต้นมักมีปัญหาในการปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) การสอบถามความต้องการของผู้ใช้ 

หลักการจัดหาที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการจัดหาควรหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ของพัสดุที่จะท าการซื้อหรือจ้าง        
เพ่ือจะได้สามารถตรวจสอบได้ว่าขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผู้ใช้ส่งมาให้มี
ลักษณะที่ส าคัญอะไรบ้าง มีเงื่อนไขของการใช้งานอะไรบ้าง ต้องการบริการหลังขายในเรื่องใดบ้าง 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ใส่ข้อมูลดังกล่าวมาในร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะการจัดหาพัสดุที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน หรือมี
เทคนิคเฉพาะหรือมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานผู้ใช้ อย่างไรก็ดีในการปฏิบัติจริง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดหาพัสดุมักไม่ให้ความส าคัญในการหาความต้องการใช้ของผู้ใช้งาน 
ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของร่างขอบเขตของงานและคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อได้ 
เพราะสาเหตุดังนี้ 

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในพัสดุที่จะท า
การซื้อหรือจ้าง 
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(ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจที่เพียงพอ เกี่ยวกับบริการหลังการขายที่จ าเป็น เช่น การบ ารุงรักษา การปรับปรุงพัฒนาและ
แก้ไขระบบ การฝึกอบรม การส ารองอะไหล่ ลิขสิทธิที่ถูกกฎหมาย 

(ค) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ขาดความรอบคอบใน
การก าหนดเงื่อนไขท่ีจ าเป็นตลอดอายุการใช้งาน  

การที่ไม่ได้มีการตรวจวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างรอบคอบ
มักน าไปสู่ปัญหาการได้ของที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือบางครั้งมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษา 
เพราะไม่ได้ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะที่ประกาศหาผู้ยื่นข้อเสนอ มีผลต่อการตรวจรับงานและการ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายในเรื่องการบ ารุงรักษาตามมาในภายหลัง หรือบางครั้งอาจได้ของที่คุณภาพต่ า 
จากที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

ข) การก าหนดราคากลาง 

การก าหนดราคากลางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนด      
มีปริมาณเป็นไปตามแบบรูปรายการหรือแบบระบบ มีราคาที่เป็นราคาตลาด เป็นปัจจุบัน และ         
มีหลักฐานที่มา การก าหนดราคากลางต้องไม่สูงเกินความเป็นจริงจนเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใดหรือต่ าเกินความเป็นจริงจนเป็นการกีดกันผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายหนึ่งรายใดในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและหน่วยงานผู้ใช้มักจะมีปัญหาการก าหนดราคากลาง
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนมากจะเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริงจนอาจเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใด 

(ข) ก าหนดราคากลางต่ าเกินความเป็นจริงจนอาจเป็นการกีดกัน 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใด 

(ค) ปริมาณในบัญชีปริมาณและราคาซึ่งเป็นรายละเอียดของราคา
กลางงานก่อสร้าง สูงกว่าตามแบบรูปรายการ หรือแบบระบบราคาต่อหน่วยไม่มีหลักฐานที่มาของ
ราคา 

ส่วนสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดปัญหาข้างต้นมาจาก 

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือคณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่มี  
ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการการก าหนดราคากลาง 

(ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือคณะกรรมการก าหนดราคากลางปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการการก าหนดราคากลาง 

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเมื่อมีปัญหาเรื่องราคากลาง ก็คือ 
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(ก) กรณีไม่มีการแข่งขันหรือแข่งขันน้อย ราคากลางที่สูงเกินความ
เป็นจริงจะท าให้หน่วยงานต้องจ้างในวงเงินที่สูงเกินความเป็นจริง 

(ข) คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีความเสี่ยงที่จะมีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โทษฐานก าหนดเงื่อนไข       
กีดกันหรือเอ้ือประโยชน์ให้รายหนึ่งรายใด 

ค) การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือบริการที่มีความซับซ้อนมีเทคโนโลยีสูงหรือมี
เทคนิคเฉพาะหรือมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานผู้ใช้ ซึ่งต้องการผู้ที่เข้าเป็น
คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ า การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการไว้เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปแต่ในทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมักจะไม่ได้ด าเนินการไว้ล่วงหน้าแต่จะมาด าเนินการเมื่อจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง  
ท าให้เสียเวลาในการตีความหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ก าหนด ต้องหารือหลายฝ่ายเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้ใช้ ฝ่ายกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ายที่สุดก็ต้องส่งเรื่องให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้
วินิจฉัย ท าให้เสียเวลาในการพิจารณา มีผลให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ บางครั้งเลย
ก าหนดเวลาของงบประมาณในปีนั้น ๆ  

ง) การก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลง 

โดยหลักการแล้วเมื่อจะมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือบริการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควรก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลงรวมทั้งการก าหนด
ข้อก าหนดเงื่อนไขท่ีจ าเป็นและบริการหลังการขายที่จ าเป็นและเหมาะสมของพัสดุหรือบริการที่จัดหา 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาของหน่วยงานกับฝ่ายจัดหา แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการที่รับผิดชอบเรื่องการท าสัญญามักจะเลือกใช้รูปแบบสัญญาที่ไม่ถูกต้องกับลักษณะการซื้อ
หรือจ้างบริการที่ด าเนินการจริง เช่น มีการน ารูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลงที่ใช้ในการ
จ้างเหมาก่อสร้างมาใช้ในงานจ้างบริการอ่ืน ๆ ที่มีข้อก าหนดเงื่อนไข และบริการหลังการขายที่จ าเป็น
และเหมาะสมแตกต่างกับงานจ้างเหมาก่อสร้าง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเลือกใช้รูปแบบและเนื้อ
สัญญาหรือข้อตกลงไม่ถูกต้องมักมาจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจที่เพียงพอ เกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งการก าหนดข้อก าหนด 
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นและบริการหลังการขายที่จ าเป็นและเหมาะสมของพัสดุหรือบริการที่จัดหา ท าให้ต้อง
ถกเถียงกันเพ่ือหาข้อยุติก่อนที่จะสามารถลงนามในสัญญากับคู่สัญญาได้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบ
พัสดุหรือเริ่มงานบริการได้  

จ) การจัดท าร่างขอบเขตงานหรือร่างคุณลักษณะเฉพาะ 

ใน ท างป ฏิ บั ติ ผู้ ใช้ พั ส ดุ มั ก จ ะยก ร่ า งขอบ เขต ขอ งงาน ห รื อ ร่ า ง 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรืองานที่ต้องการใช้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขอบเขตของงาน
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หรือร่างคุณลักษณะเฉพาะตามวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง หลังจากนั้นจะส่งร่างขอบเขตของงานหรือร่าง 
คุณลักษณะเฉพาะมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการจัดหาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ร่างขอบเขตของงานหรือร่างคุณลักษณะเฉพาะว่ามีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบหรือ
ข้อบังคับครบถ้วนหรือไม่ หากมีปัญหาก็จะส่งคืนไปให้เจ้าของโครงการแก้ไขและส่งกลับมาด าเนินการ
ใหม่ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ 

(ก) การก าหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
บริการที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือข้อจ ากัดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นพิเศษหรือ
ซับซ้อนที่ไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน    

(ข) ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่มี
ฝีมือเฉพาะหรือมีความช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงเป็นพิเศษ    

(ค) ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในการก าหนดคุณภาพหรือคุณลักษณะที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทันทีที่ได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับโครงการของแผนยุทธศาสตร์ 

(ง) มีการก าหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
บริการบางประการที่อาจใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

(จ) มีการก าหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
บริการที่เข้าข่ายเป็นการก าหนดเพื่อเอ้ือประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด 

สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาข้างต้นมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่เพียงพอเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือบริการที่โดยลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคหรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน 

(ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความ
ช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงเป็นพิเศษ 

(ค) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ        
ที่เพียงพอ เกี่ยวกับระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ มีการส่งเรื่องกลับไปแก้ไขหลายครั้งจนบางครั้ง 
ท าให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ท าให้เกิดความเสียหาย  
ต่อองค์กร มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  
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ฉ) การร่างเอกสารประกวดราคา 

เอกสารประกวดราคาต้องเป็นไปตามรูปแบบเนื้อหาที่ระเบียบหรือข้อบังคับ
ก าหนด มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่มีฝีมือหรือความช านาญหรือมีทักษะ
ที่จ าเป็นและเหมาะสม มีการก าหนดเงื่อนไขข้อก าหนดที่มีนัยส าคัญเป็นไปตามระเบียบ และการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือบริการต้องไม่เอ้ือประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคารายหนึ่ง
รายใด อย่างไรก็ดีในการปฏิบัติจริงมักจะมีปัญหาเกิดข้ึนในเรื่องต่อไปนี้ 

(ก) เอกสารประกวดราคาไม่เป็นไปตามรูปแบบเนื้อหาที่หน่วยงาน
ก าหนด  

(ข) มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่มีฝีมือ
หรือความช านาญหรือมีทักษะ ที่ไม่จ าเป็นหรือเหมาะสม  

(ค) มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่เป็น
การเอ้ือประโยชน์หรือกีดกันรายหนึ่งรายใด 

(ง) มีการก าหนดเงื่อนไข ข้อก าหนดไม่เป็นไปตามระเบียบ  

(จ) มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือบริการที่ เอ้ือ
ประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด 

การที่เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ 

ก) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ           
ที่เพียงพอเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารประกวดราคาที่ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ก าหนด 

ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ           
ที่เพียงพอเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่มีฝีมือหรือความช านาญ
หรือทักษะที่จ าเป็นหรือเหมาะสมกับพัสดุหรือบริการที่จัดหา 

ค) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้ใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ        
ที่เพียงพอเกี่ยวกับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 

ช) การด าเนินการจัดหา 

ประกอบด้วยขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตามระเบียบหรือข้อก าหนด          
ที่หน่วยงานประกาศใช้ดังนี้ 

(ก) การเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา 

(ข) การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 
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รายละเอียดปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการจัดหาแต่ละขั้นตอน มีดังนี ้

(ก) การเผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคา 

ตามระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจทุกประเภทจะมีการ
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องลงประกาศเผยแพร่ครบทุกช่องทางที่
ระเบียบก าหนดไว้ ปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนมากมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงประกาศเผยแพร่ไม่ครบทุกช่องทาง
ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงประกาศเผยแพร่สาระส าคัญไม่ครบถ้วน
ตามที่ระเบียบก าหนดไว้ 

 เจ้าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบลงประกาศเผยแพร่สาระส าคัญ 
ไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามเอกสารประกวดราคา 

สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการประกาศไม่ครบถ้วนตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับหรือการประกาศสาระที่ส าคัญไม่ครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา มาจากคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้และความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับการ
ลงประกาศเผยแพร่สาระส าคัญตามช่องทางที่ระเบียบของหน่วยงานเองหรือระเบียบที่บังคับใช้กับ
หน่วยงานก าหนดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดหาครั้งนั้นดังนี้ 

 มีจ านวนผู้เสนอราคาหรือผู้ประกอบการเข้าแข่งขันราคาน้อย
ราย ท าให้หน่วยงานเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการ
แข่งขันราคา 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน 
มีความเสี่ยงที่จะมีความผิดตามกฎหมายฐานปิดกั้นข่าวสาร
การประกวดราคา 

(ข) การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 

ในการจัดซื้อหรือจ้างบางประเภท เช่น การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์            
พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องพิจารณา
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา และคุณลักษณะเฉพาะของข้อเสนอทางเทคนิคให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขขอบเขตของงาน และเอกสารประกวดราคา รวมทั้งต้องตรวจสอบความเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันของผู้เสนอราคา แต่ในทางปฏิบัติกลับกันพบว่ามีการพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด 
หรือหลายรายที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของข้อเสนอทางเทคนิค ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโดยไม่ตัดสิทธิและไม่มีการตรวจสอบความเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา การที่มีปัญหาเกิดในลักษณะนี้มีสาเหตุมาจาก 
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 คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           
ไม่มีความรู้และความเข้าใจเพียงพอที่จะพิจารณาข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ หรือคุณภาพเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือเทียบเท่า 

 ไม่มีการประสานงานและความเข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กับคณะกรรมการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือ
คุณภาพและเทียบเท่า 
 

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามเมื่อเกิดปัญหาในลักษณะนี้ต่อคณะกรรมการ คือ 

 การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การพิจารณาเอ้ือประโยชน์
ให้รายหนึ่งรายใดได้เข้าเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ 

 มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือความเห็นไม่ตรงกันระหว่าง
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานกับคณะกรรมการประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคุณภาพหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะ และเทียบเท่า จนต้องมีการวินิจฉัยโดย 
ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณานาน  
ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 

ซ)  การท าสัญญา 

โดยปกติระเบียบและข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะมีการก าหนด
หลักการและวิธีการในการท าสัญญากับคู่สัญญาของหน่วยงานไว้ชัดเจน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
สาระส าคัญที่ต้องมีดังนี้ 

(ก) รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ต้องเป็นไปตามที่ระเบียบหรือ
ข้อบังคับก าหนด  

(ข) เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต้องถูกต้องครบถ้วนตามเอกสาร
ประกวดราคา เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาต้องถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคา  

(ค) การลงนามในสัญญาโดยผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง หรือผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ต้องถูกต้องตรงกันกับเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

อย่างไรก็ตามเมื่อปฏิบัติจริงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการท าสัญญามักจะ
ด าเนินการบกพร่องในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) การก าหนดเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
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(ข) เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญาไม่ถู กต้องครบถ้วนตาม
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  

(ค) การลงนามในสัญญาโดยผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง หรือผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ไม่ถูกต้องตรงกันกับเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  

(ง) การจัดท าสัญญาล่าช้า 

ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นข้างต้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(ก) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดขอบในการจัดท าสัญญาไม่มีความรู้
ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับการน าเงื่อนไขและข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคามาเป็นเงื่อนไข
และข้อก าหนดในสัญญา 

(ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดขอบในการจัดท าสัญญาไม่มีความรู้
ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับการน าเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคามาเป็นเอกสารอันเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญา 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบในการท า
สัญญาไม่สามารถท าสัญญาของหน่วยงานได้ตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนด คือ 

(ก) การจัดท าสัญญาล่าช้าเพราะความล่าช้าของฝ่ายพัสดุ 

(ข) การจัดท าสัญญาล่าช้าจากการตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายล่าช้า  

(ค) เกิดความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในสัญญากับข้อความ 
ในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หรือความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเอกสารอันเป็น  
ส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยกัน  

ฌ) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดหาพัสดุที่ระเบียบและ
ข้อบังคับของทุกรัฐวิสาหกิจจะมีหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการไว้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ต้องปฏิบัติ  ซึ่งมีมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ  คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบในการบริหารสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องตรวจสอบข้อความที่เป็นเงื่อนไข
ข้อก าหนดในสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่า คู่สัญญามีสิทธิและหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อ
กันอย่างไร แล้วบริหารให้เป็นไปตาม เงื่อนไขข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของสัญญา อย่างไรก็ตาม เมื่อน า
แนวทางท่ีระเบียบหรือข้อก าหนดมาปฏิบัติกลับพบปัญหาดังต่อไปนี้ 

(ก) ปัญหาที่เกิดจากการบริหารสัญญา 

ปัญหาที่พบเป็นประจ าในรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สัญญา ได้แก่ 
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 ไม่มีการตรวจสอบข้อความที่เป็นเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญาและ
เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะ
บริหารให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และเจตนารมณ์ของสัญญา 

 ไม่มีการบริหารสัญญาให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไข ข้อก าหนด ในสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา 

 การที่ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจรับ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีการตรวจสอบข้อความที่เป็น
เงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะบริหารให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของสัญญา และไม่บริหารสัญญาให้
เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญา
และเอกสารอันส่วนหนึ่งของสัญญา จะมีผลท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อคู่สัญญาและหน่วยงาน ดังนี้ 

 เกิดปัญหาในการตีความ กรณีข้อความในสัญญาขัดแย้งกับ
ข้อความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ งของสัญญา ต้องรอการ
ตรวจสอบและวินิจฉัยของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารท าให้การ
เริ่มงานล่าช้า ไม่เป็นตามแผนงานที่วางไว้ ไม่สามารถส่งมอบ
ผลผลิตของการด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

 เกิดปัญหาในการตีความ กรณีข้อความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาขัดแย้งกันเอง ต้องรอการตรวจสอบและวินิจฉัยของ
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารท าให้ เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน บางครั้งมีผลต่อคู่สัญญาเนื่องจากต้องขยายเวลาการ
ด าเนินงาน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการวางหลักประกันสัญญาและ
หลักประกันงานเพ่ิมข้ึน 

 ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากส่งมอบพัสดุหรือ
ติดตั้งพัสดุเพื่อส่งมอบ ก่อนการลงนามในสัญญา 

(ข) ปัญหาที่เกิดจากการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง 

ตามระเบียบและข้อก าหนดที่หน่วยงานที่ เป็นรัฐวิสาหกิจก าหนด ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ขายให้
ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญา ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงาน ในทางปฏิบัติพบว่า มีปัญหาในเรื่องการตรวจรับพัสดุเกิดขึ้นบ่อยครั้งดังนี้ 

 มีการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน และเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญา 
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 มี ปั ญ หาในการตี ความหรื อความเห็ นที่ ไม่ ตรงกั นระหว่ าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย หรือคณะกรรมการตรวจการ
จ้างกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับข้อก าหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่พิเศษ
หรือซับซ้อนการที่ เกิดปัญหาข้างต้นส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มี

สัญญาและเอกสารอัน เป็นส่ วนหนึ่ งของสัญญาในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ขาย  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มี
ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับพัสดุ/งานจ้างที่จัดหา  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ปฏิบัติของหน่วยงานและเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญา 

 ไม่มีการประสานงานและท าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างกับ
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพา/คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตของงาน ท าให้มีปัญหาและเกิดความล่าช้า จากการ
ตีความไม่ตรงกัน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาข้างต้นต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างและหน่วยงาน 
คือ 

 มีการสั่งให้ผู้ขาย/ผู้จ้างส่งมอบพัสดุหรือด าเนินงานนอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

 มีการเริ่มด าเนินงานก่อนการลงนามในสัญญา หรือส่งมอบพัสดุ
ก่อนการลงนามสัญญา เป็นความเสี่ยงทั้งสองฝ่ายหากมีปัญหา         
ไม่สามารถลงนามในสัญญาได ้

(ค) ปัญหาการควบคุมงานไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ตามระเบียบหรือข้อก าหนดที่ประกาศใช้ในรัฐวิสาหกิจจะมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ผู้ รับผิดชอบและผู้ควบคุมงานน าไปปฏิบัติ  
ในข้อเท็จจริงพบว่า การควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 การควบคุมงานของผู้ควบคุมงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 
 เกิดปัญหาในการตีความหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ควบคุม

งานกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างเกี่ยวกับข้อก าหนด
หรือคุณลักษณะเฉพาะที่พิเศษหรือซับซ้อน 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-38 
 

การที่เกิดปัญหาการควบคุมงานข้างต้นส่วนมากมาจากสาเหตุดังนี้ 

 ผู้ควบคุมงานไม่มีสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เพ่ือใช้ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

 ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติของ
รัฐวิสาหกิจและข้อสัญญา 

 ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือก าหนดแต่ผู้ควบคุมงานไม่เข้าร่วมการดูสถานที่หรือชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม ท าให้มีปัญหาและเกิดความล่าช้า จากการ
ตีความไม่ตรงกัน 

การที่เกิดปัญหาในเรื่องควบคุมงานย่อมส่งผลกระทบทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและ
ผู้ว่าจ้าง ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีดังนี ้

 มีการสั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัตินอกเหนือจากเงื่อนไข ข้อก าหนดใน
สัญญา โดยไม่มีการขออนุมัติผู้มีอ านาจตามระเบียบ 

 มีปัญหาจากการตีความหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

 ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญา
เนื่องจากมีการปฏิบัติงาน ก่อนการลงนามในสัญญา 

(ค) การแจ้งสิทธิการปรับและสงวนสิทธิ์การคิดค่าปรับ 

โดยหลักปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อก าหนด เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุหรือ
งานจ้างตามสัญญา แต่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างได้ หน่วยงานต้องรีบแจ้ง
สิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และเมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างของ
หน่วยงานได้ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างแล้ว หน่วยงานต้องแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะนั้น
ด้วย ในการปฏิบัติจริงพบว่า ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารสัญญาไม่ได้มีการแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา 
แตผู่้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างได้ เพราะผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารสัญญาเป็นเหตุให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย คือ ไม่ได้พัสดุหรืองานจ้างที่
ครบถ้วน ท าให้งานล่าช้า  

นอกจากการไม่ได้แจ้งสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากผู้ขาย
เมื่อใกล้ครบสัญญาแล้วยังมีกรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในก าหนด
ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญาได้เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างแล้ว 
คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รายงานผู้มีอ านาจเพ่ือท าการแจ้งสงวนสิทธิ
การเรียกค่าปรับในขณะนั้นต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง บางครั้งเกินเวลาจนค่าปรับเกินกว่าร้อยละ ๑๐  
เกิดเป็นความเสียหายต่อหน่วยงานได้เช่นกัน 
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ลักษณ ะปัญหาเช่นนี้ เกิ ดขึ้น เพราะคณ ะกรรมการตรวจรับ พัสดุ /
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสัญญาหรือบางครั้งก็จงใจที่จะ
ไม่แจ้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อคู่สัญญา ซึ่งทั้งสองกรณีถือว่าสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานและถือ
เป็นการกระท าโดยมิชอบทั้งสิ้น  

(ง) การงดหรือลดค่าปรับและการขยายสัญญา 

ประเด็นปัญหาที่จะพบบ่อยครั้งมากในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ กรณีมีเหตุ
ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ทันตามก าหนดเวลาของสัญญาได้โดยมีเหตุเกิดจากความผิดพลาดบกพร่อง
ของผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง เหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย โดยคู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วันท าการนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง อาจขอ
อนุมัติงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายสัญญาได้ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการ
จ้างไม่ด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนดและคู่สัญญาก็มิได้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างได้
ตามเวลาที่ก าหนดภายใน ๑๕ วัน แต่กลับสั่งให้ผู้ขายแก้ไขการส่งมอบพัสดุ หรือผู้รับจ้างแก้ไขงาน  
โดยไม่รายงานให้ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นหนังสือ สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างและเป็นการกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(จ) การบอกเลิกสัญญา 

กรณีที่มี เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และค่าปรับเกินร้อยละ  10  
ของวงเงินตามสัญญา ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต้องพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างจะยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างอาจผ่อนปรนการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ แต่ที่พบในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางแห่ง คือมีการปฏิบัติไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา แต่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ไม่รายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
บริหารสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับไม่รายงานให้ผู้มีอ านาจสั่งหรือสั่งจ้างพิจารณาใช้สิทธิบอก
เลิกสัญญา ปล่อยให้การซื้อหรือจ้างครั้งนั้นไม่สามารถยุติสัญญาได้ เกิดผลเสียทั้งสองฝ่าย  คือ  
ฝ่ายผู้ขาย/ผู้จ้าง 

ฉ) การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 

หน่วยงานที่ครอบครองทรัพย์สินต้องดูแลทรัพย์สิน และจัดท าทะเบียน 
คุม ลงบัญชีเป็นทรัพย์สินทุกสิ้นงวดบัญชีต้องมีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ โดยแต่งตั้งกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุทุกสิ้นงวดและตรวจนับพัสดุ
ทุกประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด โดยเริ่มด าเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันเปิดท าการวันแรกของ
งวดบัญชี ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุช ารุด 
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เสื่อมสภาพหรือสูญหาย หรือไม่จ าเป็นต้องใช้งานต่อไป ต้องรายงานผู้บริหารสายงานภายใน 30         
วันท าการนับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ และต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งาน
ปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้  ในทางปฏิบัติกลับพบว่าเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าทะเบียนคุม ลงบัญชีเป็นทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ปฏิบัติของหน่วยงานส่งผลให้หน่วยงานมีทรัพย์สินไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนในบัญชีและทะเบียน
คุม  

ช) การบริหารพัสดุและบริการ 

ตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของระเบียบปฏิบัติด้านการพัสดุ ของ
หน่วยงานต้องมีแผนการบริหารพัสดุอย่างเหมาะสมคุ้มค่า เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน         
การด าเนินงานด้านการพัสดุของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด โปร่งใส คุ้มค่า 
และตรวจสอบติดตามประเมินผลได้ทุกขั้นตอนตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ในด้าน
คุณภาพ ราคา จ านวนตรงตามเวลาต้องการใช้งาน และการให้บริการต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า (Value for Money) และน าปัจจัยต่าง ๆ มาประเมินกับผลลัพธ์ที่จะได้จากการจัดหาพัสดุ
ที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ภายหลังจากน ามาใช้งานแล้วด้วย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอะไหล่ ค่าบ ารุงรักษา และอายุการใช้งาน เมื่อน า
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มารวมกับราคาท่ีเสนอแล้ว ราคารวมดังกล่าวน่าจะเป็นราคาที่คุ้มค่า 

ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีหลายหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับการวางแผนการบริหารพัสดุ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า แต่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่มากกว่าความคุ้มค่าในการ
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของพัสดุ ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ติดตามประเมินผลในทุกขั้นตอนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและหามาตรการป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแต่ให้
ความส าคัญกับการบริหารพัสดุตามเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) มากกว่าความคุ้มค่าในการใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า (Value for Money) ของพัสดุที่จัดหา หรือการจัดหาครุภัณฑ์
ที่เป็นเครื่องกลและอุปกรณ์หรือเครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ภายหลังจากน ามา 
ใช้งาน เช่น ค่าอะไหล่ ค่าบ ารุงรักษา และอายุการใช้งาน ท าให้ต้องมีการจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ท าให้เมื่อน าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวมารวมกับราคาที่เสนอแล้ว ไม่น่าจะเป็นราคาที่คุ้มค่า เท่ากับ
การรวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นดังกล่าวไว้ในราคาที่จัดหา ซึ่งการกระท าในลักษณะที่กล่าวมาท้ังหมด
นี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานทั้งสิ้น และแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้บริหารละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบของหน่วยงานก าหนด 

ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบ และข้อก าหนดของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งก าหนดจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการ
ออกหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติโดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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เป็นต้นแบบ ส่วนที่แตกต่างกันไปคือเรื่องอ านาจสั่งการตามวงเงิน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง            
ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ปัญหาที่วิเคราะห์มาข้างต้น
เป็นปัญหาที่คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมและจัดท าเป็นตัวชี้วัดส าหรับการประเมินว่า เมื่อมีการออก
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาบังคับ
ใช้แล้ว ปัญหาที่พบข้างต้นยังคงมีอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้น าไปสู่การหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
ให้มีน้อยลง ซึ่งน าเสนอในบทที่ ๔ ต่อไป 

๔) สภาพปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ             
จัดจ้างและการบริหารพัสดุเดิมขององค์การมหาชน 

เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การมหาชนเป็นกลุ่มหน่วยงานของรัฐอีกประเภทหนึ่ง     
ซึ่งไม่ได้ถูกบังคับใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่น าระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้โดยอนุโลม ในการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรืองานจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่กฎกระทรวง หนังสือสั่ง
การ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ก็ยังถูกน ามาใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงส าหรับเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  

ถึงแม้ว่าองค์มหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติสามารถออก
ข้อก าหนดหรือระเบียบขึ้นใช้เองได้ ท าให้องค์การมหาชนที่มีอยู่ทั้งหมดของประเทศไทยออกระเบียบ
หรือข้อก าหนดขึ้นใช้ เองโดยใช้แนวทาง หลักเกณฑ์  และวิธีการที่ปรากฏใน ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นแบบ ดังนั้นสาระส าคัญของระเบียบหรือ
ข้อก าหนดขององค์การมหาชนจึงมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
เป็นส่วนมาก มีเพียงเรื่องการก าหนดผู้มีอ านาจสั่งการตามวงเงินและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่แตกต่างไป
จากที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ด้วยเหตุนี้เมื่อปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อก าหนด  
ผู้ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การมหาชน
ก็จะพบปัญหาคล้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ดังที่ได้
อภิปรายไปแล้วข้างต้นนี้ คณะที่ปรึกษาโดยสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 
(สปร.) ได้รวบรวมข้อมูลจากการเข้าไปให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การมหาชนแห่งหนึ่ง (ขอสงวนชื่อองค์กรเนื่องจากเป็นการศึกษากรณีเฉพาะ 
อาจมีข้อมูลที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีการให้ค าปรึกษาเป็นราย
กรณี (Clinical Focus Group) เช่นเดียวกัน ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานนี้ ดังนี้ 
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(๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อก าหนดที่ใช้ในองค์กร 

ผลการวิเคราะห์ข้อก าหนดขององค์การมหาชนที่เข้าไปให้ค าปรึกษาในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะที่ปรึกษาพบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อก าหนด ค าสั่ง
การที่ใช้ในองค์กรดังนี้ 

ก. ไม่มีการออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ 
ข. ไม่มีการออกแบบรายงาน 
ค. ไม่มีการก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ องค์ประชุม และการลงมติ

ของคณะกรรมการ 
ง. ไม่มีการออกตัวอย่างสัญญา ข้อตกลง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ               

ที่เหมาะสม ไว้ใช้ในการจัดหาพัสดุหรือบริการ 
จ. การน าหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุมาบังคับใช้ท าให้ขาดความคล่องตัว หรือไม่เหมาะสมกับการจัดหาพัสดุหรือบริการ
ตามภารกิจขององค์กร 

ฉ. ไม่มีมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดหาด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ช. ไม่มีการออกหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price 
Performance) 

ซ. มีการปิดกั้นข่าวสารการประกวดราคา 
ฌ. ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคุณสมบัติ

เบื้องต้นไว้ 
ญ. ไม่มีการก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลง 
 

(๒)  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร 

คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การมหาชนดังกล่าวพบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

ก. ขั้นตอนการเตรียมการจัดหา 

พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ดังนี้ 

ก) ฝ่ายจัดหาไม่ได้จัดท าแผนจัดหาประจ าปี และแผนส ารองโดยการ
ถอดจากแผนงบประมาณ ท าให้ไม่มีเครื่องมือในการควบคุมการจัดหา ขาดเป้าหมายในการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน ตรวจสอบงบประมาณได้ช้าและเรื่องหาย ในส่วนของการไม่มีแผนส ารอง จะมีผลท า ให้ต้อง
จัดหาเป็นจ านวนมากในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้โอกาสผิดพลาดสูงและจัดหาได้ไม่ทัน
ปีงบประมาณ บริหารงบประมาณไม่ได้ เกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองเจ้าของโครงการได้ 
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ข) ฝ่ายที่จัดหาพัสดุไม่ตรวจสอบรายการและวงเงินให้ตรงกับแผน
งบประมาณ  

ค) ฝ่ายจัดหาพัสดุไม่มีรายละเอียดประกอบการตั้งเรื่องจัดหา ท าให้ 
ไม่สามารถเริ่มการจัดหาได้เองต้องรอเรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ มีผลท าให้ไม่สามารถควบคุมการจัดหา 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายในปีงบประมาณ 

ง) ฝ่ายจัดหาไม่มีแบบมาตรฐานกลางส าหรับใช้ในกระบวนการจัดหา  
ท าให้ต้องเสียเวลาร่างและตรวจสอบ บางครั้งท าให้หาความผิดพลาดไม่พบหรือหากพบก็มีความ
ยุ่งยากในการแก้ไข 

ข. ขั้นตอนการจัดท าข้อก าหนดขอบเขตการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) 

พบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติตามข้ันตอนนี้ดังนี้ 

ก) การสั่งซื้อ/สั่งจ้างมีความล่าช้าเพราะมีการตรวจสอบแก้ไขจาก 
ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่พัสดุกลับ-ไป กลับ-มา หลายครั้ง ท าให้ต้องรอเอกสารค่อนข้างนาน 
บางครั้งเอกสารหาย หรือไม่สามารถตามได้ว่าเอกสารอยู่ที่ไหน กับใคร แต่เมื่อมีการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานจากฝ่ายกฎหมาย ท าให้สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ 

ข) เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความเข้าใจในคุณสมบัติของสิ่งที่ท าการจัดซื้อ/
จัดจ้าง เนื่องจากไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังกับคณะกรรมการพิจารณาข้อก าหนดขอบเขตการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ต้องหารือกับฝ่ายกฎหมาย หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ท าให้เสียเวลาในการรอค าวินิจฉัย 

ค) มีการข้อก าหนดการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(Lock Spec.) และก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการหรือบริการที่เจาะจงมากเกินไป 

ง) ข้อก าหนดหลากหลายไม่ชัดเจน ท าให้ตีความได้หลายลักษณะ 
อาจมีผู้โต้แย้งผลการพิจารณาและถูกร้องเรียน เสี่ยงกับการถูกตรวจสอบ 

จ) การก าหนดงวดงานและงวดจ่ายเงินไม่สัมพันธ์กัน ท าให้องค์กร
เสียหายกรณีเนื้องานน้อยแต่จ่ายเงินมาก หรืออาจเกิดการทิ้งงานในกรณีที่เนื้องานมากแต่จ่ายเงิน
น้อย 

ฉ) ระยะเวลาในการท างานไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เช่น
ระยะเวลาท างานน้อยเกินไป ท าให้ท างานได้ไม่ทัน จนต้องเสียค่าปรับหรือต้องขยายเวลาหรือทิ้งงาน 
หรือบางครั้งก าหนดระยะเวลามากเกินกว่าปริมาณงานเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อคู่สัญญา  

ช) การก าหนดผลงานของผู้ เสนอราคาในข้อก าหนดขอบเขตการ
จัดซื้อ/จัดจ้างมีความไม่เหมาะสมในมูลค่าของผลงาน บางครั้งก าหนดมูลค่าน้อยเกินไปท าให้อาจได้
คู่สัญญาที่ด้อยความสามารถ บางครั้งก าหนดมูลค่ามากเกินไปท าให้เกิดการกีดกันผู้ประกอบการราย
ย่อย อาจท าให้ต้องมีการแก้ไขเพ่ือลดมูลค่าของผลงานลง ท าให้งานล่าช้า หรือท้ิงงาน 
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ซ)  ไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในการก าหนดผลงานของผู้ เสนอราคา 
บางครั้งก าหนดมูลค่าผลงาน 10 % บางครั้งก าหนด 5 % ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่โปร่งใส             
ไม่มีมาตรฐาน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรการก าหนดผลงานใช้ข้อความเฉพาะเจาะจง  
หากเรียกชื่อผลงานไม่ตรงกับชื่อที่ก าหนดผลงานอาจไม่ผ่านการพิจารณา ท าให้ เกิดข้อโต้แย้งหรือ 
ถูกร้องเรียน ท าให้เสียเวลาชี้แจงหรืออาจถูกตรวจสอบ 

ฌ) การก าหนดผลงานของผู้เสนอราคาโดยให้มีเอกชนรับรอง อาจเปิด
โอกาสให้มีการสร้างหลักฐานเพ่ือช่วยเหลือกันในทางธุรกิจ มิใช่ผลงานที่ท าจริง ซึ่งอาจท าให้ได้คู่สัญญา
ที่ด้อยความสามารถ น าไปสู่การทิ้งงาน หรืองานล่าช้าหรือได้งานที่ไม่มีคุณภาพ 

ญ) การก าหนดห้วงเวลาที่เกิดผลงานไม่เฉพาะเจาะจง ท าให้ไม่สะดวก
ต่อการพิจารณา ต้องเสียเวลาในการนับย้อนหลัง หรืออาจนับผิดพลาด 

ฎ) การก าหนดการส่ งมอบงาน  ใช้ ถ้อยค าที่ ต้ องตีความ เช่น 
ภายใน……. จาก …. หรือวันสั่งซื้อ หรือวันที่มีหนังสือแจ้งให้ทราบ อาจถูกพิจารณาว่าเอ้ือประโยชน์ต่อ
คู่สัญญา และองค์กรอาจเสียเปรียบ ท าให้ต้องเสียเวลาชี้แจงหรืออาจถูกสอบสวน เพ่ิมความยุ่งยากใน
การท างาน 

ฏ) มีการก าหนดการส่งมอบงานในงวดงานเดียวกัน 2 ครั้ง จะท าให้
เกิดปัญหาได้หากไม่สามารถส่งงานครั้งแรกได้ทัน ไม่สามารถปรับเวลาใหม่ได้เพราะข้อก าหนด           
ไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้มีข้อโต้แย้ง และเพ่ิมความยุ่งยากในการท างาน ท าให้เกิดความล่าช้า 

ค)  ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ปัญหาที่เกิดในขั้นตอนนี้คือ ผู้ใช้ก าหนด Spec./แบบ/คุณสมบัติ ไม่ตรงกับ
ความต้องการขององค์กร หรือมีการพิมพ์ผิดพลาด ท าให้ไม่ได้รับอนุมัติต้องกลับมาแก้ไขหลายครั้ง  
ท าให้เสียเวลามาก 

ง) ขั้นตอนการด าเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีก าหนด 

มีปัญหาในการด าเนินการดังนี้ 

(ก) การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหาก TOR ไม่ชัดเจน ต้องตีความ 
อาจถูกทักท้วงเกิดข้อโต้แย้ง 

(ข)  จ านวนผู้เข้าเสนอราคาในกรณีที่มีมากราย ราคาที่ได้อาจต่ ามาก 
และอาจส่งผลให้พัสดุ/งานที่ได้ด้อยคุณภาพ หรือทิ้งงาน ส่วนกรณีที่มีน้อยรายราคาที่ได้อาจสูง ท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ 
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จ) ขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างตามผลการจัดหา 

เมื่อด าเนินกรรมวิธีซื้อ/จ้าง จนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่
พัสดุจะเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจอนุมัติเพ่ือสั่งซื้อหรือสั่งจ้างฝ่ายพัสดุจะเสนอเรื่องให้ผู้มีอ านาจลงนาม
ตามล าดับและตามวงเงินที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ซึ่งขั้นตอนนี้เอกสารจะผ่านจุดพิจารณาตรวจสอบ             
หลายจุด ท าให้เสียเวลานาน เพราะมีโอกาสถูกตั้งข้อสังเกตและให้กลับมาแก้ไข 

ฉ) ขั้นตอนการจัดท าสัญญาด าเนินการหลังจากสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้มีอ านาจตาม
วงเงินแล้วเจ้าของโครงการจะเตรียมการที่จะให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการด าเนินการตามสัญญาในขณะที่
ฝ่ายพัสดุแจ้งผลการเตรียมท าสัญญาให้ผู้จัดการโครงการรับทราบ และประสานฝ่ายกฎหมายให้ยกร่าง
สัญญา พร้อมแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาให้ เข้ามาท าสัญญา โดยให้น าเอกสารหลักฐานพร้อม
หลักประกันสัญญามาส่งมอบ เพ่ือตรวจสอบก่อนวันลงนามส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ฝ่ายกฎหมาย และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับส่วนฝ่ายกฎหมายจะท าการยกร่างสัญญา
เพ่ือให้คู่สัญญาลงนาม ปัญหาที่พบในกระบวนนี้ประกอบด้วย 

(ก) การรับหลักประกันสัญญากรณีเงินสด แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายการเงิน
ไม่ออกใบเสร็จในทันที หากมีความผิดพลาดหรือสูญหายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ 

(ข) กรณีที่ เป็นหนังสือค้ าประกันผู้ประกอบการมักใช้เวลาขอจาก
ธนาคาร หลายวัน 

(ค) ฝ่ายกฎหมายใช้เวลาตรวจนาน ท าให้การท าสัญญาล่าช้าและ
ก าหนดวันลงนามในสัญญาและเลขท่ีสัญญาไม่ได้ 

(ง) การจัดท าสัญญาเสนอผู้บริหารลงนาม ไม่ก าหนดวันลงนามใน
สัญญาและเลขที่สัญญา ท าให้หลักประกันสัญญาไม่สมบูรณ์ (กรณีใช้หนังสือค้ าประกัน) ต้องน า
หนังสือค้ าประกันกลับไปให้ธนาคารพิมพ์เพ่ิม และยังมีผลท าให้ก าหนดวัน เดือน ปีที่ครบสัญญาไม่ได้ 
ส่งผลต่อการส่งมอบพัสดุ/งานและการตรวจรับเพราะไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ครบก าหนดไว้ในสัญญา 

(จ) ผู้บริหารลงนามในสัญญาแต่มอบหมายให้ผู้อ่ืนลงนามในเอกสาร
อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เช่น TOR ใบเสนอราคา แคตตาล็อค ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับมอบ
อ านาจในการลงนาม 

ช) การบริหารสัญญา 

ตามข้อก าหนดของหน่วยงานก าหนดให้ผู้จัดการโครงการเป็นฝ่ายติดตาม
การด าเนินงานของคู่ สัญญาเองเป็นส่วนใหญ่ ฝ่ายพัสดุจะรับทราบจากรายงานของผู้จัดการโครงการ
เท่านั้น  ฝ่ายผู้จัดการโครงการประสานงานและติดตามงานกับคู่สัญญาเองโดยที่ฝ่ายจัดหาพัสดุไม่ได้
เข้าร่วมด้วย ท าให้ฝ่ายพัสดุจะไม่ทราบว่าการท างานของคู่สัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาหรือไม่ 
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จนกว่าคณะกรรมการฯ หรือผู้ควบคุมงานจะเจ้งให้ทราบ ท าให้เวลาล่วงเลยไปโดยที่งานอาจไม่
ก้าวหน้า 

ซ) ขั้นตอนการตรวจรับ 

ภายหลังการท าสัญญาเมื่อครบก าหนดจะต้องมีการส่งมอบพัสดุหรือบริการ 
โดยคณะกรรมการจะตรวจรับโดยเวียนหนังสือให้กรรมการลงนาม มีผลท าให้การตรวจรับล่าช้าการ
เบิกจ่ายเงินล่าช้าหากกรรมการมีข้อโต้แย้งจะไม่สามารถหารือ หรือท าความเข้าใจกันได้การไม่
สามารถตรวจรับได้รวดเร็วมีผลต่อการส่งมอบงาน ท าให้เกิดความล่าช้า และไม่เป็นธรรมกับคู่สัญญา 

ฌ) ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

หลังจากตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเรื่องให้การเงินเพ่ือ
เบิกจ่าย โดยส่งใบตรวจรับงานพร้อมเอกสารแนบให้ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติคือ ฝ่ายการเงินจ่ายเงินในวันสุดท้ายของเงื่อนไขที่ก าหนด ท าให้ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างได้รับเงินช้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้างอาจมองเจ้าหน้าที่ในเชิงลบลดความน่าเชื่อถือขององค์กรและผลการ
เบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามเป้าประสงค์ 

(๓) ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่จะท ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขาดประสิทธิภาพ 

เพ่ือช่วยให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการซื้อหรือจ้างให้มากขึ้น และ
สามารถลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ คณะที่ปรึกษาของสถาบันที่ ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จึงได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างขาดประสิทธิภาพ พบว่า ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การมหาชนดังกล่าว มีความ
เสี่ยงที่อาจถูกตรวจสอบได้ดังนี้ 

(๑) ไม่มีการวางแผนการบริหารพัสดุที่จะตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

(๒) ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนได้ เนื่องจาก แต่ละฝ่าย              
ที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นความส าเร็จในส่วนที่ตนรับผิดชอบ มิได้มีความรับผิดชอบร่วมกันในลักษณะการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพตามค่านิยมร่วม (Shared Values) ของหน่วยงาน 

(๓) ไม่มีมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดหาด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

(๔) ไม่มีมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีการประสานงานในลักษณะของการ
ท างานเป็นทีม 

(๕) ไม่มีการออกตัวอย่างสัญญา ข้อตกลง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ          
ที่เหมาะสม ไว้ใช้ในการจัดหาพัสดุหรือบริการ 
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(๖) การน าหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุมาบังคับใช้ท าให้ขาดความคล่องตัว หรือไม่เหมาะสมกับการจัดหาพัสดุหรือบริการ
ตามภารกิจขององค์กร 

(๗) การจัดหาล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่ทันต่อความต้องการ 

(๘) ไม่มีการออกหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price 
Performance) 

(๙) ไม่ได้พัสดุหรือบริการที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการและเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ แต่ไม่เป็นราคาต่ าสุด 

(๑๐) ไม่มีการร่วมมือหรือประสานงานระหว่างส านักเจ้าของโครงการ              
ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายกฎหมาย ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือบริการ และก าหนด
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาอย่างเหมาะสม 

(๑๑) เจ้าหน้าที่หรือส านักผู้รับผิดชอบขาดความรอบคอบในการก าหนดเงื่อนไข
ทีจ่ าเป็นตลอดอายุการใช้งาน 

(๑๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับ
บริการหลังการขายที่จ าเป็น เช่น การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขระบบ          
การฝึกอบรม การส ารองอะไหล่ ลิขสิทธิที่ถูกกฎหมาย เป็นต้น 

(๑๓) มีการตีความหรือมีความเห็นที่ ไม่ตรงกัน ต้องให้ฝ่ายกฎหมาย
ตรวจสอบและให้ความเห็น 

(๑๔) มีการตีความหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ต้องรอฝ่ายบริหารวินิจฉัย               
ชี้ขาด 

(๑๕) มีการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลงและให้
ความเห็นโดยฝ่ายกฎหมาย ท าให้เกิดความล่าช้า 

(๑๖) ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในการก าหนดคุณภาพหรือคุณลักษณะ          
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานทันทีที่ได้ข้อยุติ
เกี่ยวกับโครงการของแต่ละแผนยุทธศาสตร์ 

(๑๗) ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือใช้งานตามภารกิจหลักขององค์กรได้ทัน
ตามแผนหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 

(๑๘) ไม่ก าหนดกิจกรรมต่อเนื่องที่จ าเป็นต้องมี และต้องใช้บริการจาก
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายเดิม เช่น การดูแลและแก้ไขปรับปรุงระบบ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์อะไหล่
ส ารอง และเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ เป็นเงื่อนไขในการจัดหาไว้ในคราวเดียวกัน 

(๑๙) มีการจัดท าสัญญาล่าช้าจากการตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายล่าช้า 
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(๒๐) มีการจัดท าสัญญาล่าช้าจากความล่าช้าของฝ่ายพัสดุ 

(๒๑) มีการจัดท าสัญญาล่าช้าจากความล่าช้าในการพิจารณาลงนามของ
ฝ่ายบริหาร 

(๒๒) มีการจัดท าสัญญาล่าช้าจากการจัดท าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบสัญญา
ของผู้รับจ้างหรือผู้ขายล่าช้า 

(๒๓) มีปัญหาในการตีความ กรณีข้อความในสัญญาขัดแย้งกับข้อความ        
ในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ต้องรอการตรวจสอบและวินิจฉัยของฝ่ายกฎหมายและ           
ฝ่ายบริหาร 

(๒๔) มีปัญหาในการตีความ กรณีข้อความในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาขัดแย้งกันเอง ต้องรอการตรวจสอบและวินิจฉัยของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหาร 

(๒๕) การควบคุมงานของผู้ควบคุมงานมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบ 

(๒๖) การตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 

(๒๗) ไม่มีการประสานงานและท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมงาน
กับคณะกรรมการตรวจการจ้างในลักษณะการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพตามค่านิยมร่วม 
(Shared Values) ท าให้มีปัญหาและเกิดความล่าช้า 

(๒๘) ไม่มีการวางแผนการบริหารพัสดุให้ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
อย่างคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน 

บทเรียนที่ได้รับจากการเข้าไปท าการศึกษาอย่างละเอียดในหน่วยงานที่เป็น
องค์การมหาชนดังกล่าว เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการน ามาใช้พัฒนาตัวชี้วัดส าหรับการ
ประเมินปัญหาความเสี่ยงที่มีโอกาสท าให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชนอ่ืนไม่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เมื่อมีการน าเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มาใช้บังคับ 
ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งเป็นค าถามที่คณะที่ปรึกษาจะต้องท าการวิเคราะห์จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ทั้ง ๑๐ หน่วยงาน ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในบทที่ ๔ 
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๓.๑.1.3 สภาพปัญหาที่คาดว่าจะรับการแก้ไขเม่ือประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ในการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าเจตนารมณ์ส าคัญของการประกาศใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับมีดังนี้ 

๑) เพ่ือยกระดับสถานะของกฎหมายให้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
ที่มีตราข้ึนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีการก าหนดบทลงโทษไว้ชัดเจน 

๒) เพ่ือต้องการสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานของรัฐให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายสากลที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานของ
รัฐให้สอดคล้องกลมกลืนกัน 

๓) เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มี
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)  

๔) เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเน้นหลักการที่ส าคัญ  
คือ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

๕) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มีความทันสมัย 
เน้นการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
สร้างส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม (Collective Gains) และค านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติและความสุขของประชาชน 

๖) เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต 
(มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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๗) เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างมีระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณและ
ตรวจสอบความโปร่งใสและความเป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๘) เพ่ือลดการจัดซื้อจัดจ้างที่ซ้ าซ้อนภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่าง
หน่วยงานที่มีพันธกิจในการตอบสนองความต้องการของประชาชนใกล้เคียงกัน ท าให้ประหยัด
งบประมาณในการด าเนินงาน  

๙) เพ่ือยกระดับฐานะของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นมืออาชีพ มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี มีการพฒันาตนเองตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ าเสมอ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่ามีการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม
ดังนี้ 

(1) การยกระดับสถานะของกฎหมายให้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ                
ที่มีตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และมีการก าหนดบทลงโทษไว้ชัดเจน 

ข้อสังเกตเรื่องสถานะกฎหมาย คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ           
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายระดับรองที่ตราโดยฝ่ายบริหาร จึงสามารถแก้ไขได้โดยง่าย เปิดโอกาสให้มี
การใช้กฎหมายไปเพ่ือการทุจริตหรือเพิกเฉยไม่น าปฏิบัติได้ง่าย อีกท้ังไม่สามารถก าหนดบทลงโทษผู้ที่
ละเว้นการกระท าหรือกระท าโดยมิชอบได้ ต้องอาศัยกฎหมายอ่ืนมาลงโทษแทน พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรับสถานะขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งตรา
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีบทลงโทษทางอาญาก าหนดไว้ในมาตรา 
๑๒๐ และ ๑๒๑ ซึ่งก าหนดโทษทางอาญาไว้ดังนี้ 

มาตรา ๑๒๐ “ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง”   

มาตรา ๑๒๑  “ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑ หรือ
ค าสั่ งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ด าเนินคดี
แก่ผู้นั้นต่อไป” จึงอาจกล่าวได้ว่าเจตนารมณ์ข้อนี้ได้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้ว 
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(2) การสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานของรัฐให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายสากลที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงาน
ของรัฐให้สอดคล้องกลมกลืนกัน 

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และองค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD) ได้มีการน าเสนอถึงมาตรการในการควบคุมการคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัด
จ้างโดยเสนอให้แต่ละประเทศใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นผ่านการปรับปรุง
กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักสากล โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องมี
ขอบเขตที่ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดและมีความครอบคลุมหน่วยงานทุกหน่วยงาน
ของรัฐที่มีกิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ยังเสนอให้มีกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ความกลมกลืนกันในทุกภาคส่วนของภาครัฐ เนื่องจากผู้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรต้องพบกับ
กฎเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรและความกลมกลืนของกฎเกณฑ์ดังกล่าวยัง
ช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย (อ้างถึงใน อัจจิมา ฉัตรเพชร , เรื่องเดียวกัน                
หน้า ๑๕๑) 

การที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ
บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งหมายความถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ         
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน
ก ากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (นิยามในบท
ทั่วไปของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) และให้ใช้กับการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รั บ
อนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และ
เงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ 
เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นการตอบสนองข้อเสนอของธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization For Economic Co-operation and Development : OECD) การที่ประเทศ
ไทยสามารถสร้างมาตรฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความกลมกลืนกันในทุกภาคส่วนของรัฐจะท า
ให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและยังท าให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานของรัฐได้กว้างขึ้นจากเดิมที่มีการใช้จ่ายอย่างอิสระ คาดว่าจะท าให้สามารถป้องกันการ
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ทุจริตจากการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐได้อีกส่วนหนึ่งด้วยจึงถือว่ากฎหมายใหม่สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้ 

(๓) การออกกฎหมายเพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความ
คล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้
มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือ
ส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 
ของต่างประเทศนั้น เป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  (มาตรา ๖  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  

นอกจากนี้มาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดมิให้ใช้บังคับแก่ 

ก. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 

ข. การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ค. การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบัน อุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

ง. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

จ. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจ านวน
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ฉ. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 
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การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ืออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ การยกเว้นมิให้น า
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
นอกเหนื อจากการยกเว้นต ามวรรคหนึ่ งให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาล 
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาล 
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

เมื่อเริ่มประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ประสบปัญหากับการใช้ระเบียบ
ใหมใ่นการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ไม่สามารถด าเนินการ
ได้กับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีความแตกต่างกับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ทั้งนี้เพราะธุรกรรมเชิงพาณิชย์
ต้องด าเนินการเป็นการลับ ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการแข่งขัน 
ทางธุรกิจประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับเอกชนรายใด
รายหนึ่ง หน่วยงานของรัฐไม่มีเอกสิทธิในการก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบของสัญญาได้เอง ขึ้นอยู่กับ
ธรรมเนียมปฏิบัติของเอกชนแต่ละราย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่เอ้ือต่อ
การแข่งขัน มีความยืดหยุ่น และมีสามารถตอบสนองสิ่งแวดล้อมของการท าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงได้ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธุรกรรมเชิงพาณิชย์ตาม (๑) สามารถออก
ระเบียบหรือข้อก าหนดส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธุรกรรมเชิงพาณิชย์ได้รัฐวิสาหกิจที่มีธุรกิจ หรือ
กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ โดยตรง มีจ านวน ๓๒ แห่ ง ได้แก่  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บริษัท พีอีเอเอ็นคอมมิวนิ เคชั่น จ ากัด การไฟฟ้านครหลวง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)             
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด บริษัท วิทยุการบิน จ ากัด 
บริษัท  ธนารักษ์ พัฒ นาสิ นทรัพย์  จ ากัด  องค์การส่ งเสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศ ไทย  
การยางแห่งประเทศไทย องค์การคลังสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การยาสูบแห่งประเทศไทย 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล องค์การตลาด องค์การเภสัชกรรม บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 
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จ ากัด บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุ งเทพพาณิชย์  จ ากัด บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
แต่การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ยังคงให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ตามเดิม ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
มีกฎหมายที่กลมกลืนกัน ผลจากการเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ได้เองช่วยท าให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็ว 
ตอบสนองพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงถือว่ากฎหมายฉบับใหม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ 

(๔) การเพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเน้นหลักการ 
ที่ส าคัญ คือ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส่  ตรวจสอบได้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ผลจากการปฏิรูประบบราชการนอกจากจะมีการก าหนดนโยบายในรูปแบบของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการแล้วรัฐบาลยังได้มีออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยมีความประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรมทั้งที่เป็น
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาครวมทั้งหน่วยงานอื่นที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่
มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับกระทรวงทบวง กรม ดังมีรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกรอบแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 เป็นการก าหนดขอบเขตความหมาย 
หมวดที่ 2 ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ 
หมวดที่ 3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
หมวดที่  7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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หมวดที่ 1 เป็นการก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี”   

โดยชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการและแนวทางปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจว่าจะต้องมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ซึ่งได้แก่การก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวกับประชาชนรวมทั้ งการปฏิบัติ งานในรูป  
One – Stop Service 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้แก่ 
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนท างานใหม่อยู่เสมอ ทบทวนล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็นทางแผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จ าเป็นและปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์อยู่เสมอ 

6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ซึ่งได้แก่การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นหลักโดยมีการส ารวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามา ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่การตรวจสอบ
และวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 

หมวดที ่2 ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ   

ในความหมายของ “การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่า
ต้องอยู่ในแนวทางท่ีถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ”ดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่ต้องก าหนดให้
อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไปและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

2) ต้องจัดวางระบบให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถ
ตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม 
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3) ก่อนเริ่มด าเนินการในภารกิจใดต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและ
ผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านมีการวางกลไกการท างานชัดเจนทุกขั้นตอนและโปร่งใสในกรณีที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ประชาชนให้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 

4) เมื่ออยู่ในระหว่างการด าเนินการตามภารกิจใดต้องรับฟังความคิดเห็น
และส ารวจความพึงพอใจของสังคมโดยรวมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

5) ในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วและ
ถ้าเป็นปัญหาจากส่วนราชการอ่ืนต้องแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วในการ
ด าเนินการของส่วนราชการตามหมวดนี้ 

(ก) จะต้องค านึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับ
การบริการจากรัฐเป็นหลักส าคัญการก าหนดภารกิจแต่ละเรื่องต้องมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ์ให้เห็น
โดยชัดเจนประชาชนได้รับประโยชน์จากภารกิจนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือเกิดผลต่อ
การพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและแต่ละรายควบคู่กัน 

(ข) การด าเนินการให้มีความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้
สร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติในแต่ละเรื่องขึ้นไว้อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนและเปิดเผย
ข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ 

(ค) การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้นการท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหา  
ที่ส่วนราชการจะด าเนินการและการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและของประชาชนโดยให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ ต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพอใจและ 
มีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลส าเร็จ 

หมวดที ่3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 

ซึ่ งหมายถึงการบริหารงานมุ่ งเน้นผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ งาน 
ที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ส าหรับงานนั้น  ๆ 
โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก าหนดตัวชี้วัด
ผลการท างานได้อย่างชัดเจน บทบัญญัติในหมวด 3 เป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะว่าด้วยการก าหนดแผนการท างานที่มีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงาน 
ดังนี้ 

๑) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ที่กระท าได้อย่างชัดเจนโดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า
ก่อนลงมือด าเนินการ 

(๒) แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องในเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ 

(๓) ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น 

(๔) ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 

๒)  การบริหารราชการแบบบูรณาการ 

การบริหารงานแบบบูรณาการ คือการร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ม ีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง
จะท าให้ภารกิจที่ส าคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมและมี
ความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งใน
พระราชกฤษฎีกานี้มีแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่ส่วนราชการหลายแห่งมีภารกิจใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ให้ส่วนราชการทุกแห่งที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันนั้นก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการทั้งในด้านการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการด าเนินการร่วมกัน โดยก าหนดเป้าหมายให้
เกิดผลส าเร็จในภารกิจนั้นเป็นเอกภาพเดียวกัน 

(๒) โดยที่ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้มีการบริหารราชการแบบ
บูรณาการในจังหวัดและในต่างประเทศโดยในจังหวัดนั้นเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และในต่างประเทศเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ฉะนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้
จึงบัญญัติรองรับการด าเนินการ ดังกล่าวโดยให้ส่วนราชการทุกแห่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศเพ่ือให้การบริหารราชการเป็น
ผลส าเร็จ โดยสามารถใช้อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายได้อย่ างครบถ้ วนตามความจ าเป็ น  
ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้การมอบอ านาจและในขณะนี้ได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้แล้ว  
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 

3) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

ใน การบ ริ ห ารราชการแน ว ให ม่ ส่ วน ราชการจะต้ อ งพั ฒ น าความรู้  
ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหาร
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ราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะต้องมีการปรับแผน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต้องมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะนั้นแนวความคิดของผู้
ปฏิบัติ งานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงาน
ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่  ๆ ตาม
วิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึง
ก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

(๓) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ
สมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

(๔) ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

4)  การจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ 

ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นจะมีแผนงานในการปฏิบัติราชการก ากับ
การด าเนินการอยู่เสมอเพ่ือแสดงนโยบายของรัฐบาลให้เห็นเป้าหมายการบริหารงานในระดับชาติ  
เป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผ่นดินและส่วน
ราชการทุกแห่งจะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือน านโยบายที่รัฐบาลก าหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ
ซึ่งจะก าหนดวิธีด าเนินการและผลส าเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย
ฉะนั้น เพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จอย่างแท้จริงโดยมีผู้รับผิดชอบต่อ 
การปฏิบัติงานนั้นจึงก าหนดมาตรการให้มีจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement) ขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการส าคัญในการก ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการนั้นจะจัดท าในรูปแบบการท าความตกลงร่วมกันระหว่าง         
ผู้ก าหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติแต่ละเรื่องโดยเป็นการท าความตกลง
ระหว่างรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงกับอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน ทั้งนี้การด าเนินการตามหลักการนี้จะน ามาใช้เมื่อ ก.พ.ร. ได้วิเคราะห์และ
จัดท ารูปแบบและหลักเกณฑ์ของการท าความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละระดับการจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการนอกจากเป็น
มาตรการในการก ากับการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนให้เกิดผลส าเร็จ
แล้วยังใช้เป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ และความเหมาะสมใน
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การมอบหมายความรับผิดชอบต่อไปรวมถึงจะเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน (Performance-related Pay) ได้ในระยะต่อไปด้วย 

5)  การจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

เพ่ือให้การบริหารราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทุกส่วนราชการสามารถ
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งก าหนดความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการซึ่งจะเป็นที่มาของการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เกิดขึ้นและทุกคนในองค์กรของ
ภาครัฐรวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีทิศทางของการบริหารประเทศจะด าเนินการ
ในเรื่องใดการด าเนินการในส่วนนี้จึงก าหนดให้มีแผนต่าง ๆ ที่จะต้องจัดท าข้ึน ดังนี้ 

(๑) แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนการบริหารของรัฐบาล 
มีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นการน านโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแผนโดยสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญฯ และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือก าหนดหัวข้อที่ส าคัญในแต่ละเรื่องที่
จะใช้เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานการก าหนด  
ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบรายได้รายจ่ายและทรัพยากรที่ต้องใช้ ระยะเวลาและการติดตามประเมินผล  
ในการด าเนินการนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วมกันในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินโดยจะเริ่มจัดท าเมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  
ต่อรัฐสภาแล้ว จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพ่ือประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่มีผลผูกพันทุกส่วนราชการต้องน าไปปฏิบัติ 

(๒) แผนนิติบัญญัติเป็นการจัดท าแผนด้านกฎหมายที่จะต้องจัดให้มี 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเป็นกลไกรองรับการด าเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งจะมีการก าหนดสาระส าคัญของกฎหมาย ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในการด าเนินการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนนิติบัญญัติขึ้นเมื่อมีแผน  
นิติบัญญัติแล้ว ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจะต้องน าไปจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ระยะเวลาเพ่ือให้มีกฎหมายเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินได้
ต่อไป 

(๓) แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนของทุกส่วนราชการที่จะแปลงแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินซึ่ งเป็นการก าหนดในเชิงนโยบายให้ เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตาม  
ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นซึ่งจะต้องมีการจัดท าเป็น 2 ระยะ คือ 

ก) แผนปฏิบัติราชการสี่ปีเพ่ือเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติ 
ตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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ข) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดแผนการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละปีโดยแปลงมาจากแผนสี่ปีนั้นว่า ในปีหนึ่งมีภารกิจใดจ าเป็นต้องกระท าโดยมี
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างไรซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้จะเป็นสิ่งที่ก าหนด
งบประมาณของส่วนราชการในปีนั้นด้วยเพราะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกันแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส่วนราชการใดแล้ว ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จและการโอนงบประมาณจะท าได้เมื่อมีการปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้คือ ภารกิจใดไม่อาจด าเนินการต่อไปได้หรือหมดความจ าเป็น
หรือไม่เป็นประโยชน์หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืนและในการ
ปรับแผนนั้นจะต้องแก้ไขแผนบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วยส่วนแผนปฏิบัติราชการใด
คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติจะจัดสรรงบประมาณให้มิได้และเมื่อสิ้นปีส่วนราชการต้องรายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหลักการในข้อนี้มีขึ้นเพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณ แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณที่ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องมีแผนระยะยาวแผนระยะปานกลางขึ้นไว้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณด้วย ฉะนั้นเมื่อ
มีการตรากฎหมายวิธีการงบประมาณก าหนดให้มีแนวทางดังกล่าว ส านักงบประมาณ และ ก.พ.ร. 
จะต้องร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สามารถใช้ได้โดยสอดคล้องกับการ
จัดท างบประมาณ 

(4) ค วามต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ร าชการ เมื่ อมี การ เปลี่ ยนแปลง
นายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมวดที ่4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า  

เป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการทั้งในกรณีที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ 
ต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 

๑) หลักความโปร่งใส 

ส่วนราชการต้องประกาศก าหนดเป้าหมาย และแผนการท างาน 
ระยะเวลาแล้วเสร็จและงบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือให้ข้าราชการและประชาชนทราบซึ่งจะท าให้การ
ท างานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบแผนการท างานได้ 

2)  หลักความคุ้มค่า 

(1) ส่วนราชการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละ
ประเภทและรายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะเพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัย
น าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใดสูงกว่า
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืนส่วนราชการนั้น 
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ต้องจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยเพ่ือด าเนินการปรับปรุงการท างานต่อไปซึ่งรายละเอียดในการ
จัดท าบัญชีต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 

(2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะ
เป็นผู้ตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่าภารกิจ
ใดสมควรท าต่อไปหรือยุบเลิกโดยค านึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้นและ
ในการประเมินความคุ้มค่าจะต้องค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้ 
ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับรายจ่ายของรัฐ ทั้งนี้มิใช่ค านวณเป็นตัวเงินเท่านั้น 
แต่ต้องค านึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยจะต้องชั่งน้ าหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียวแต่ค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะท าให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ าลงได้โดยจะต้องมีการปรับปรุง
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว 

3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 

(1) ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกันถ้าการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการ 
ผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้องด าเนินการภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศก าหนดเวลาไว้ล่วงหน้า
แล้วว่าต้องเกินกว่า 15 วันเพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติ
เกินเวลาข้าราชการที่เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบ 

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัยโดยเร็วและหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดหลักที่ชัดเจนใน
การรับผิดชอบของส่วนราชการและมิให้ใช้เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

(3) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพัน
ผู้แทนส่วนราชการแม้จะมิ ได้ เข้ าร่วมประชุม และจะต้องมีการบันทึกฝ่ ายข้างน้อยไว้ด้ วย  
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดหลักท่ีชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ
อันจะก่อให้เกิดผลสรุปของงานที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงโดยส่วนราชการนั้นในภายหลัง 

(4) การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้ามีการสั่งการด้วยวาจา
ต้องบันทึกค าสั่งนั้นไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพ่ือปฏิบัติราชการที่ต้องมีหลักฐานยืนยัน
ค าสั่งที่แน่นอนมีความรับผิดชอบทั้งผู้สั่งและผู้ปฏิบัติงาน   
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หมวดที ่5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

ก าหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือเป็น การลดระยะเวลาในการพิจารณา 
การสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น ดังนี้ 

1) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

(1)  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจลงไปสู่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรงโดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการประชาชน 

(๒)  ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและก ากับ
ดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบและเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่เพ่ิมขั้นตอนเกินจ าเป็นและให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ  
เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายและเมื่อมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเป็นประการใดแล้ว
ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย 

(3) ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน เพ่ือให้  
ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

(๔)  ส่วนราชการแต่ละแห่งต้องจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืนโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบได้ซึ่งจะเป็นการลด
ขั้นตอนการติดต่อสอบถามหรือการท าความเข้าใจเรื่องส าหรับประชาชนที่จะมาขอรับบริการจากรัฐได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

2) การจัดตั้งศูนย์การบริการร่วม 

(1) ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละกระทรวงต้องจัดส่วนราชการภายใน 
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกับประชาชนให้รวมเป็นศูนย์บริการร่วมแห่งเดียวที่ประชาชนจะ
สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลขออนุญาต หรือขออนุมัติได้พร้อมกันทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงนั้น 

(๒ ) กระทรวงต้ อ งจั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ แ ละแบบ พิ ม พ์ที่ จ า เป็ น 
ในศูนย์บริการร่วมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่นั้น บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนโดยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้อง
สามารถแจ้งรายละเอียดรับเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นแจ้งให้ทราบระยะเวลาการด าเนินการ และเป็น 
ผู้ติดต่อประสานกับส่วนราชการอ่ืนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎ  
ในเรื่องนั้น ๆ  
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(3) ในการด าเนินการของศูนย์บริการร่วมถ้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรค
ที่ไม่อาจด าเนินการได้เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือกฎระเบียบก าหนดไว้
ให้ส่วนราชการแจ้งให้ ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือ
กฎระเบียบนั้นต่อไป 

(4) แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวงนี้ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอ าเภอจัดให้มีขึ้นในจังหวัดหรืออ าเภอ แล้วแต่กรณีตามท่ีตนต้องรับผิดชอบด้วย   

หมวดที ่6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ   

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการมี หน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ตนเอง เพ่ือการปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมหรือ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 

1) การทบทวนภารกิจ 

(1) ส่วนราชการจะต้องทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด          
เพ่ือตรวจสอบว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปหรือไม่โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบายของรัฐ เงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจ ซึ่งหากเห็นควรเปลี่ยนแปลง
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับปรุงอ านาจหน้าที่โครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ  
ที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขึ้น 

(2) ในกรณีที่ ก.พ.ร. ได้ท าการวิเคราะห์ความจ าเป็นของภารกิจของ
ส่วนราชการใดแล้วอาจเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงภารกิจ อ านาจหน้าที่โครงสร้างหรือ
อัตราก าลังของส่วนราชการใดก็ได้ 

2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ 

(1) ส่วนราชการมีหน้าที่ส ารวจและทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุงหรือ
จัดให้มีข้ึนใหม่ส าหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ทันสมัยอยู่
เสมอ และเพ่ือให้ลดภาระของประชาชนโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 

(2) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมาย 
กฎระเบียบของทุกส่วนราชการที่ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศหรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนเพ่ือเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกซึ่งโดยปกติส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปแต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจะต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี วินิจฉัย
ต่อไป   
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หมวดที่ 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

เป็นการก าหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็วในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการ
ของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน 
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนได้รับ
ทราบและเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบให้ข้าราชการของตนมีการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาด้วย ในกรณีที่  ก.พ.ร. เห็นว่าส่วนราชการใดไม่ก าหนดระยะเวลาหรือก าหนดเวลา 
ที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

2) การจัดระบบสารสนเทศ 

(1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อติดต่อสอบถามหรือใช้บริการของส่วนราชการนั้นได้ 

(2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องจัดให้มีระบบ
เครือข่ายสารสนเทศกลางเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการและจะต้องช่วยเหลือ  
ส่วนราชการอ่ืนในการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

3) การรับฟังข้อร้องเรียน 

(1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการตอบค าถามเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของ    ส่วนราชการให้ประชาชนได้ทราบ โดยต้องมีระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจน 

(2) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นจากประชาชนในการชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาในวิธีปฏิบัติราชการส่วน
ราชการจะต้องน ามาพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย 

(3) ส่วนราชการที่มีหน้าที่ออกกฎเพ่ือบังคับส่วนราชการอ่ืนให้ปฏิบัติ
ตามมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ากฎนั้นเป็นอุปสรรคหรือเกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนหรือล่าช้าหรือไม่            
เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมและถ้าได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการหรือข้าราชการ ให้ส่วนราชการ 
ที่ออกกฎพิจารณาโดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ 

4) การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ให้ทราบโดยทั่วไปเว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องกระท าเป็นความลับเพ่ือความมั่นคงหรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-65 
 

(2) ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
รายการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการด าเนินการโดยห้ามท าสัญญาใดที่มีข้อความห้ามมิให้
เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาเว้นแต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย   

หมวดที ่8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

มีข้ึนเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ขึ้นไว้หรือไม่ คุณภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่รวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการภายในองค์กร โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) การประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจ 

2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งต้องกระท าทั้งการ
ปฏิบัติงานเฉพาะตัวและประโยชน์ของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่เป็นทีมท างานมากขึ้น 

4) ในกรณีที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดผ่านการประเมินที่แสดง
ว่าอยู่ในมาตรฐานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีผลดีให้มีการจัดสรรเงินเพ่ือเป็น
บ าเหน็จความชอบของส่วนราชการหรือเป็นเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งนี้เพ่ือเป็นการจูงใจให้
ส่วนราชการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย 

หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้           
จะประกอบด้วย 

1) การประเมินผลส่วนราชการว่าได้ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะวัด
จากผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุณภาพของการ
ให้บริการซึ่งอาจวัดได้จากความสะดวกในการขอรับบริการ (Convenience) ความไม่ยุ่งยากต่อการ
ท าความเข้าใจ (Simplicity) การให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว (Accuracy and Timeliness) 
รวมทั้งการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรกับประโยชน์ที่
ได้รับ 

2) การประเมินผู้ปฏิบัติงานโดยแยกเป็นการประเมินผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดการ
สะท้อนกลับของการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้เกิดเป็นทีมท างานที่มี
ประสิทธิภาพและการประเมินเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละรายเพ่ือวัด
ความสามารถเฉพาะตัวและความสามารถในการมีส่วนร่วมในผลส าเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบ
ของหน่วยราชการนั้นหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดต่อไปโดยผลที่
ได้รับจากการประเมินผลหากอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจจะเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จในการบริหารงาน
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แบบมุ่งสัมฤทธิ์และส่วนราชการจะได้รับรางวัลตอบแทนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของส่วนราชการนั้น
ต่อไป  

หากวิเคราะห์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จะพบว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้าไปเป็นสาระส าคัญของกฎหมายในหลาย
มาตรา ที่ส าคัญได้แก่การก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. หลักการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องปฏิบัติ 

 ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลักการที่ส าคัญ คือ 

๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ          
ที่เหมาะสมและชัดเจน 

๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน            
มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ 

๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  

 หลักการในมาตรา ๘ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ 4 การบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยราชการต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และมีความรับผิดชอบ 

๒. การท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นสอดคล้องกับ
แนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหมวดที่ ๓ ทีก่ล่าวถึง “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ต่อภารกิจของรัฐ” ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้ทราบว่า
จะต้องปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้าง ในห้วงเวลาเมื่อใด มีรายละเอียดในการด าเนินการอย่างไรและ  
ในหมวดที่ ๗ ที่กล่าวถึง “การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน”  
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือจะได้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

๓. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
ของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๑๗ ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมตาม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยอย่างน้อยให้ค านึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างที่ มี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัวในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วยคณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพ่ืออ านวยความให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ และมาตรา ๑๘ ก าหนดว่าข้อตกลงคุณธรรม
ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้จัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท าการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์            
ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน
จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
โครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ทราบด้วย ทั้ง ๓ มาตราข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
หมวดที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ที่ก าหนดว่าการปฏิบัติราชการที่ดี หน่วยงานของรัฐต้อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

๔.   ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เจตนารมณ์หนึ่งของการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการในหมวด ๕  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖             
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการกระจายอ านาจตัดสินใจไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรงโดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน
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การบริการประชาชน และก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและก ากับ
ดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจเพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบและเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่เพ่ิมขั้นตอนเกินจ าเป็น 

๕. การบริหารราชการแบบบูรณาการ 

การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้
ภารกิจที่ส าคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมและมีความ
ประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดแนวทาง 
ไว้ว่าในกรณีที่ส่วนราชการหลายแห่งมีภารกิจใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ส่วนราชการทุกแห่ง 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันนั้นก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือให้มีการบริหารจัดการทั้งในด้านการ  
วางแผนการใช้ทรัพยากรและการด าเนินการร่วมกัน โดยก าหนดเป้าหมายให้เกิดผลส าเร็จในภารกิจ
นั้นเป็นเอกภาพเดียวกันแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ปรากฏอยู่ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔  ชุด คือ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผล และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยทุกคณะกรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานราชการ
ภายในหน่วยงานของรัฐจากหน่วยงานภายในหน่วยงานของรัฐในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือ
กันภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุภารกิจที่เป็นเอกภาพเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ใช้พัสดุหรือบริการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายกฎหมาย 
เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจร่วมกันและช่วยกันออกแบบข้อก าหนดให้ถูกต้องตามที่ก าหนดตามระเบียบฯ 
เป็นการลดขั้นตอนการด าเนินงานและประหยัดเวลาในการด าเนินงาน ท าให้สามารถได้พัสดุได้รวดเร็ว
ตอบสนองการปฏิบัติงานของผู้ใช้พัสดุหรือบริการตามแผนทีวางไว้ สามารถส่งมอบผลผลิตให้กับ
องค์กรได้  

๖.  การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนเพ่ือติดต่อสอบถามหรือใช้บริการของส่วนราชการนั้นได้และเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์นี้ถูกน าไปก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๙ ซึ่งระบุว่า “การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบ
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เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้และข้อ ๑๐ ก าหนดให้กรมบัญชีกลางจัดท า
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการโดยต้องด าเนินการ
ตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ  
เชิญชวน การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลการเสนอราคา การประกาศ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและการท าสัญญา วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการให้มีการด าเนินการการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรของกรมบัญชี คือ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
เอกชนหรือบุคคลรายใดรายหนึ่งที่สนใจในการยื่นข้อเสนอหรือเสนอราคามีโอกาสที่จะเข้ามา
ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่าเทียมกัน ประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบความโปร่งใส
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ หากพบการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสก็
สามารถอุทธรณ์ได้ผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ      พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. การอุทธรณ์ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการตอบค าถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ประชาชนได้ทราบ โดยต้องมีระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจน 

(2) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น จาก
ประชาชนในการชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาในวิธีปฏิบัติราชการส่วนราชการ
จะต้องน ามาพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย 

(3) ส่วนราชการที่มีหน้าที่ออกกฎเพ่ือบังคับส่วนราชการอ่ืนให้ปฏิบัติตามมีหน้าที่
ต้องตรวจสอบว่ากฎนั้นเป็นอุปสรรคหรือเกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนหรือล่าช้าหรือไม่เพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมและถ้าได้รับการร้องเรียนจากส่วนราชการหรือข้าราชการให้ส่วนราชการที่ออกกฎพิจารณา
โดยทันทีและแจ้งผลให้ทราบ 

หลักเกณฑ์นี้ถูกน าไปก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ประกอบการที่มี
ธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดเรื่องการอุทธรณ์ ไว้ในหมวด ๑๔           
การอุทธรณ์  ซึ่งมาตรา ๑๑๔ ก าหนดว่า “ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับ
หน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
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ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่
ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ” 

มาตรา ๑๑๕ ก าหนดว่า “ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ (๑) 
การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
นี้ของหน่วยงานของรัฐ (๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗ (๓) การละเว้นการอ้างถึง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ (๔) กรณี
อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑๖ ก าหนดว่า“การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ใน
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง
การอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วยในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจ
ออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอ่ืนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อ่ืนด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๑๗ ก าหนด“ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง” 

มาตรา ๑๑๘ ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด า เนินการตาม
ความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๑๑๙ ก าหนดว่า “เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากข้ันตอนใดตามที่เห็นสมควร  

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดในกรณีที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้ว
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เสร็จให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้
ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป”  

ในขณะที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวการร้องเรียน
ไว้ในหมวดที่ ๑๐ ข้อ ๒๒๐ ซึ่งก าหนดว่า “ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
แล้วแต่กรณีก็ได้การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ส่วนข้อ ๒๒๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดไว้ว่า “การร้องเรียนต้องท า
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่ง
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)”พร้อมระบุในวรรค
สุดท้ายว่าหนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอัน 
เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

(5) การด าเนินการเพื่อยกระดับฐานะของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็น 
มืออาชีพ มีขวัญและก าลังใจที่ดี มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ าเสมอ 

ปัญหาเรื่องบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานสากล  
เป็นปัญหาที่ได้รับการบ่งชี้จากการศึกษาของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กรมบัญชีกลางใน
ฐานะที่เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติและมาตรฐานทางวิชาชีพให้กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัสดุ จึงผลักดันให้มีการก าหนดให้มีการยกฐานะของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ให้เป็นมืออาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจที่ดี และส่งเสริมให้มีพัฒนาตนเองตามมาตรฐานสากลไว้ใน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ องค์กรสนับสนุน
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนด
และจัดให้มีหลักสูก าตรการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ และตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็
ได้ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน 
ดังต่อไปนี้  (๑) ในกรณีที่ เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมาย 
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ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วยทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด (๒) ในกรณีที่ไม่เป็น
ข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเป็นต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอ่ืนท านองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในการก าหนดให้
ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอ่ืนท า นองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน” 

ปัจจุบันกรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กฎหมายก าหนดให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นมืออาชีพได้น าหลักสูตรการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐตามธรรมาภิบาลของ International Trade Center ภายใต้การสนับสนุน
ของ World Trade Organization เข้ามาประยุกต์เป็นหลักสูตรส าหรับการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
ภาครัฐ และมีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

หากวิเคราะห์เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ที่บังคับใช้แล้ว จะเห็นได้ว่า ความพยายามในการแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มีดังนี้ 

๑) ยกฐานะกฎหมายเพ่ือให้สามารถก าหนดบทลงโทษทางอาญาและแพ่งได้ ท า
ให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไม่กล้าทุจริต 

๒) พยายามท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ทุจริต 

๓) สร้างเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็ว 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ เพ่ือให้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดราคากลางได้ 

๔) ลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สั้นลง ลดการจัดท าเอกสาร การเก็บเอกสาร 
เพ่ือท าให้ลดรายจ่าย 

๕) ควบคุมการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่ วยงานของรัฐให้ ไม่ซ้ าซ้อน  
ใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประชาชน 

๖) พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ 
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๗) ลดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสร้างกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ  

คณะที่ปรึกษาได้น าผลการวิเคราะห์ที่ได้ด าเนินการในส่วนนี้ไปใช้ประกอบการศึกษา
ว่า เมื่อน าพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปบังคับใช้ใน
หน่วยงานของรัฐ สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด มีปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายอะไรบ้าง จะสามารถน าบทเรียนที่ได้รับมาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องใดบ้าง และจะสามารถน าบทเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการบริหารราชการในหน่วยงานภาครัฐในด้านในบ้าง ซึ่งคณะที่ปรึกษา
จะได้น าเสนอในบทที่ ๕ 

๓.๑.๒  แนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 

๓.๑.๒.๑ ความจ าเป็นที่ต้องมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

“ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน” เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การมีระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจะช่วยให้สามารถด าเนินการตามแผนงานและ
โครงการต่าง ๆที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยได้ท าการปฏิ รูประบบการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้ ง แต่สมัย 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จนถึงปัจจุบัน (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ , ๒๕๕๙) แต่ระบบ              
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยโดยรวมก็ยังมีปัญหาส าคัญหลายประการ ซึ่งเป็น 
แรงกดดันส าคัญให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน (คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ๒๕๖๑, หน้า ๙-10) ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย 

๑) ภาครัฐมีขนาดใหญ่ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็นผู้ รับผิดชอบหลัก  
ในการจัดท าและให้บริการสาธารณะ (Operation) ส่งผลท าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  
มีการขยายตัว (Structural Diversification) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
มีโครงสร้างส่วนราชการระดับสานัก/กอง เพ่ิมเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา 
ภาครัฐถูกมองว่าเป็นนายจ้างรายใหญ่ของประเทศ ท า ให้อัตราก าลังภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา ส่งผลท าให้สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ า และงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณส าหรับการลงทุนของประเทศ 
แม้ว่าในขณะนี้อาจมีภาคส่วนอ่ืนที่มีขีดความสามารถในการด าเนินการจัดท าและให้บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ และการใช้รูปแบบการเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  
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หรือการบูรณาการการท างานในลักษณะประชารัฐ เป็นต้น แต่บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศยังมีสัดส่วนที่สูง 

๒) การบริหารจัดการภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่ า เนื่องจากมีระเบียบและขั้นตอน
จ านวนมากและซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น มีความล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด ประกอบกับการ
ขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ท าให้ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการ
บริการจากภาครัฐ ผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงจ า เป็น 
ต้องมีการปรับปรุง การให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development : IMD) รายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่อันดับ ๒๗ ของโลก และเป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์และมาเลเซีย และธนาคารโลกรายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีคะแนนความง่าย
ในการประกอบธุรกิจอยู่ที่อันดับ ๔๙ ของโลก และ เป็นอันดับสามของภูมิภาคอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์และมาเลเซีย 

๓) จ านวนบุคลากรภาครัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังมีไม่เพียงพอ รวมทั้งภาครัฐ 
ขาดแรงดึงดูดให้คนที่มีความรู้ความสามารถและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้าท างานในภาครัฐ เนื่องจาก
ระบบบริหารจัดการภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการท างานของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับในปัจจุบันมี
รูปแบบการท างานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การประกอบอาชีพที่ไม่ประจ า (Freelance) และการ
ประกอบอาชีพชั่วคราวหลายงาน (Gig Employment) ท าให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงไม่นิยมเข้ารับ
ราชการ นอกจากนี้มาตรการที่ใช้ในการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในภาครัฐยังไม่มี
ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากหลายหน่วยงานมี
แนวโน้มการสูญเสียอัตรากาลังเนื่องจาก การเกษียณอายุที่เพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศ
ไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 

๔) กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เท่าไม่ทันต่อการแก้ปัญหาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการในการจัดท า 
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณมีขั้นตอนมากและเกิดความล่าช้า ขาดการบูรณาการแผนงานและ 
แผนงบประมาณให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณ 
มีลักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการ และบางกรณีอาจเกิดความซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ระบบการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินยังขาดประสิทธิภาพ และขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท าให้นโยบาย แผนงาน และโครงการของภาครัฐ ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ตาม
เจตนารมณ์และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ระบบการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  
มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง 
มิชอบ โดยเฉพาะการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการปฏิบัติราชการ ใช้อ า นาจหน้าที่ โดยมิชอบหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ ซึ่งท าให้การ
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บริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไม่ได้ผลเต็มที่ และ
ภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวโลก ไม่สง่างาม โดยผลการประเมินขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทย ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) เพียงร้อยละ ๓๘ อยู่ อันดับที่  ๗๖ จากการจัดอันดับทั้ งหมด ๑๖๘ 
ประเทศทั่วโลก รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียสาเหตุส าคัญเนื่องจากขาดความต่อเนื่องและ
ล่าช้าในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเน้นเฉพาะการทุจริต
ที่เกิดจากภาครัฐ โดยยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการทุจริตที่เกิดมาจากภาคีอ่ืน ๆ เท่าที่ควร ในขณะที่
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนมีสัดส่วนการทุจริตและประพฤติมิชอบสูงขึ้นเป็นล าดับ
ทั้งขนาดและความรุนแรง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศมากขึ้น 

๖) การก ากับดูแลองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจยังขาดประสิทธิภาพ ขาดแผน 
การด าเนินงานเชิงยุทธ์ ส่งผลให้หลายแห่งประสบภาวะการขาดทุน ขาดสภาพคล่องและมีหนี้สินเป็น
จ านวนมาก โครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพ ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแทรกแซงหรือครอบง าการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทาให้เกิดช่องทาง
และความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก
ยังท าหน้าที่ทั้งผู้ควบคุมก ากับและ ผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนแข่งขัน 
ในขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม 

๗) การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสเท่าที่ควร ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ 
สาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ยังขาด 
ความชัดเจนและหลายส่วนมีการทับซ้อนกัน และราชการส่วนกลางมีแนวโน้มจะรวมศูนย์อ านาจใน
การบริหารราชการไว้ที่ส่วนกลางมากกว่ากระจายลงสู่พ้ืนที่ปฏิบัติ ในขณะเดียวกันการระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีโครงสร้างและขนาดองค์กรที่ไม่เหมาะสม เช่น มีขนาดเล็กเกินไปทาให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เป็นต้น รวมทั้งขาดความเข้มแข็ง และความเป็นอิสระด้านการคลังและ
งบประมาณ แบะการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นนโยบายข้อที่ ๑๐ “ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล”  
ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑) จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตาม
ระดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
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๒) กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว 
วางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน 

๓) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทาง  
เข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย  
ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ 

๔) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ  
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

๕) ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นสร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการอนุญาตอนุมัติและการขอรับ
บริการจากรัฐซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๖) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

๗) เร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้ งในด้านวินัยแ ละคดีรวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อ
ประชาชน 

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

นอกจากนั้นยังปรากฏในนโยบายประเทศไทย ๔.๐ อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” ด้วย
การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าและคุณค่าเพ่ิมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก 
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“ประชารัฐ” โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี เป็นตัวชี้น า ส่งเสริมให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ยกระดับ
ประสิทธิภาพการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การน าเทคโนโลยี มาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน (Smart Operations) เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ยกระดับงานบริการภาครัฐ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services)        
ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นโอกาสส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบ
ความส าเร็จ (คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑ - 
๑๒) 

๓.๑.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๘ ข. ได้ก าหนด
ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ไว้อย่างน้อย  
๕ ประการ ได้แก่  

๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน 

๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและ 
แผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่  ๆ โดยต้องด าเนินการให้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ และ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา  

๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผย 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
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๓.๑.๒.๓ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กล่าวไว้ในข้อ ๓.๑.๒.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินได้ยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ระยะเวลา           
๕ ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยประมวลจากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศขององค์กรต่าง ๆ อาทิ ข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดองมาใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินการรวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางใน
หลายช่องทาง 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้
ดังนี้ 

๑) สร้างภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  

๒) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัยกะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public 
Service)  

๓) พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นใน
คุณธรรมพร้อมน าการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)  

๔) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

๕) เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 

๓.๑.๒.๔ กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, ๒๕๖๑)  

กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย “๖ เรื่อง - ๒๔ กลยุทธ์ - ๕๕ 
แผนงาน” โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

๑) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชนประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่  

(๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนใน
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

(๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  
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(๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 

๒) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่  

(๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

(๒) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ   

(๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและ
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่  

(๑) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ 

(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  

(๓) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

(๔) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

(๕) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ  

(6) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๔) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๔ : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่  

(๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ 
และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระ
งบประมาณในระยะยาว  

(๓) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับ
ก าลังคนภาครัฐ  

(๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน ในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 

๕) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และ
รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่  
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(๑) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงาน
ของรัฐ  

(๒) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ใน
ภาครัฐ  

(๓) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อ
องค์กร  

(๔) พัฒนาผู้น าที่เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)  

(๕) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(๖) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารง
ต าแหน่ง 

๖) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมี
กลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่  

(๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความ
คล่องตัวและตรวจสอบได้  

(๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

๓.๑.๒.๕  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๕๘ ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น 
“ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน          
จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมไว้ ดังนี้ 

(๑) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 

(๒) จัดโครงสร้างองค์กรให้ เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพ่ือให้สามารถ            
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 

(๓) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส 
ทันสมัย ปรับตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม 
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(๔) จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ 
ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน 

(๕) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม 
และวางระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล 

๓.๑.๒.๖ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินในระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย 

๑) บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนอยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด (Fully Digitized Services) 

๒) ระบบงานพ้ืนฐานขององค์กรภาครัฐ (อาทิ งบประมาณ การเงิน พัสดุ ธุรการ และ
สารบรรณ) ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล หรือขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วย 

๓) มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลและ 
การวิเคราะห์ (Data and Analytics) ที่จาเป็นต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 

๔) โครงสร้างหน่วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล 

๕) มีการบูรณาการบทบาทภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งหน่วยงาน ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างพลังร่วม (Synergy) ในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติและการ
บริหารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นใน
คุณธรรม พร้อมในการพัฒนาประเทศ 

๗) หน่วยงานภาครัฐมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๘) สร้างวัฒนธรรมการท างานในภาครัฐที่ยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric) เน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ (Result-Oriented) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(Integrity) และเป็นแบบอย่างแก่สังคมโดยรวม (Role Model) 

๙) ระดับความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
หน่วยงานของรัฐดีขึ้น 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-82 
 

๑๐)  ภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ โดยมีคะแนนหรือได้รับการ
จัดอันดับ ที่ดีขึ้น เช่น อันดับประสิทธิผลของภาครัฐ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (Competitiveness) อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ดัชนีความพร้อมด้านดิจิทัล และดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เป็นต้น 

คณะที่ปรึกษาน าแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินมาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการน าเสนอการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
ราชการในเรื่องอ่ืน โดยใช้บทเรียนที่ได้จากการศึกษาระบบการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ๑๐ หน่วยงาน 

 ๓.๑.3 แนวคิดเรื่องทัศนคติและการวัดทัศนคติ 

 ตามขอบเขตการว่าจ้างฯ ที่ปรึกษาจะต้องท าการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
ใช้แนวคิดเรื่องทัศนคติมาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของ
แนวคิดเรื่องทศันคติมีดังนี้ 

๓.๑.3.๑ ความหมาย 

สุภาวดี มิตรสมหวัง (๒๕๔๔) ได้ให้ค าหมายของค าว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกนี้เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลเป็นแนวโน้มที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในทางสนับสนุนหรือคัดค้านต่อต้านสิ่งนั้น ๆ  

๓.๑.3.๒ องค์ประกอบท่ีใช้วัดทัศนคติ 

ในการศึกษาทัศนคติ เฟอร์กูสัน (Ferguson ๑๙๕๒) เซคคอร์ดและเบคแมน (Secord 
and Beckman) รอสเซนเบิร์ก และโฮฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland) (อ้างถึงใน สุภาวดี   
มิตรสมหวัง, ๒๕๔๔) ได้แบ่งองค์ประกอบที่ใช้วัดทัศนคติ เป็น ๓ อย่าง คือ 

๑)  องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ประกอบด้วย
องค์ความรู้ทั้งมวลที่บุคคลมีอยู่  หรือประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่ เป็นเป้าหมายของทัศนคติ 
(Attitude Object) และได้รับรู้ข้อเท็จจริง ได้รับความรู้ และยังรวมถึง ส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคล
ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น 

๒)  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น ค ว า ม รู้ สึ ก  (The Affective or Evaluation 
Component) คือ ประกอบด้วยความรู้สึก และอารมณ์ของบุคคลนั้นที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ  ซึ่ง
เป็นการประเมินค่าความรู้สึก ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะที่เป็น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล อาจเป็นทั้งเชิงบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ หรือ ความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ 
ไม่พอใจ ซึ่งจะสอดคล้องกับด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น  
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๓)  อ งค์ ป ระกอบ ด้ าน พ ฤติ ก ร รม  (The Behavioral Component) คื อ 
ประกอบด้วยความพร้อมของบุคคลที่จะตอบสนอง (Readiness to Respond) หรือ แนวโน้มที่จะ
แสดงออก (Tendency) ต่อเป้าหมายของทัศนคติ เมื่อมีการประมวลความรู้และความรู้สึกต่อสิ่งนั้น
แล้ว จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกัน ก็เนื่องมาจากบุคคลมีความเข้าใจ มี
ความรู้สึก หรือมีแนวคิดแตกต่างกันนั้นเอง 

ดังนั้นส่วนประกอบทางด้านความคิดหรือความรู้ความเข้าใจจึงนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบ
ขั้นพ้ืนฐานของทัศนคติและส่วนประกอบนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาใน
รูปแบบแตกต่างกันทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้  (ดูแผนภาพที่ 
๓.๑ ประกอบ) 

 

แผนภาพที่ ๓.๑ : แสดงองค์ประกอบของทัศนคติเสนอโดยเฟอร์กูสัน (Ferguson ๑๙๕๒) เซคคอร์ด
และเบคแมน (Secord and Beckman) รอสเซนเบิร์ก และโฮฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland)  

 

๓.๑.3.๓ ประเภทของทัศนคติ 

บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้ ๓ ประเภทด้วยกัน  คือ 

๑) ทัศนคติทางเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึกหรือ
อารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือ เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมทั้งหน่วยงาน 
องค์กร  สถาบันและการด าเนินกิจการขององค์การอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร  ย่อมมีทัศนคติ
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ทางบวก หรือมีความรู้สึกที่ดีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วย การเข้าเป็น
สมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ เป็นต้น 

๒) ทัศนคติทางลบ หรือ ไม่ดี คือ ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย
ไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือ ไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เรื่องราว หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหน่วยงานองค์การ สถาบัน และการด าเนินกิจการ
ขององค์การ และอ่ืน ๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน อาจมีทัศนคติเชิงลบต่อบริษัท ก่อให้เกิดอคติ
ขึ้นในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติ และปฏิบัติต่อต้านกฎระเบียบของบริษัทอยู่เสมอ 

๓) ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การ และอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง เช่น นักศึกษาบางคนอาจมี
ทัศนคตินิ่งเฉยอย่างไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโต้เถียงเรื่องกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา 

ทัศนคติทั้ง ๓ ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ หรือค่านิยมอ่ืน ๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระท า 
หรือสถานการณ ์

๓.๑.3.๔  การวัดทัศนคติ 

การวัดทัศนคติมีหลายแบบ ที่นิยมใช้ในการศึกษาทัศนคติในสังคมไทยจะมีอยู่ ๔ แบบดังนี ้

๑) มาตรวัดแบบเทอร์สโตน (Thurstone Scale) เป็นมาตรวัดในรูปแบบสเกล
ต่อเนื่องหนึ่งมิติของความรู้สึกตรงข้าม จากบวกไปลบ หรือ ความรู้สึกชอบไปยังความรู้สึกไม่ชอบ  
โดยใช้กลุ่มผู้พิจารณาตรวจสอบข้อค าถามโดยวิธีก าหนดขั้นคะแนนเท่ากันบนสเกลต่อเนื่อง (The 
Method of Equal Appearing Interval)  และเน้นการเลือกข้อค าถามที่มีความชัดเจนและความ
เที่ยงตรงโดยพิจารณาจากค่า Quartile ถ้าต่ าแสดงว่าผู้พิจารณาแต่ละคนมีความเห็นสอดคล้องหรือ
ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับข้อความโดยข้อค าถามนั้นว่าบ่งชี้ความรู้สึกอย่างไรต่อเป้าทัศนคติ  ค่า Q          
ที่ค านวณได้ยิ่งมีค่าน้อย  ความชัดเจนและความเท่ียงตรงของข้อค าถามจะยิ่งมีมาก การตัดข้อความจึง
ตัดข้อที่มีค่า Q สูงออก 

๒) มาตรวัดแบบลิเคอร์ต (Likert Scale) เป็นมาตรวัดที่เน้นการประเมินและระดับ
การประเมิน โดยใช้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างจริงที่ต้องการศึกษาให้ตอบข้อ
ค าถาม ๕ สเกลทุกข้อแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกระหว่างกลุ่มที่มีทัศนคติสูงและ
กลุ่มท่ีมีทัศนคติต่ าในค าถามแต่ละข้อ และตัดทอนข้อที่มีอ านาจจ าแนกต่ าออก 

๓) มาตรวัดแบบกัตต์แมน (Guttman) เป็นมาตรวัดโดยสร้างข้อค าถามโดยอาศัย  
Facet Theory เพ่ือให้ข้อค าถามแต่ละข้อสามารถจัดเรียงได้ในสเกลหนึ่งมิติ โดยเพ่ิมคุณลักษณะบาง
ด้านของข้อค าถามถัดไปให้มีความเข้มสูงขึ้นเสมอและการเลือกข้อค าถามก็จะคงไว้เฉพาะข้อที่
สามารถเรียงล าดับในสเกลหนึ่งมิติได้ 

๔) มาตรวัดแบบจ าแนกความหมาย (Semantic Differential Scale) เป็นมาตรวัด
ที่พัฒนาโดย Osgood และคณะ (๑๙๗๕) มาตรวัดแบบนี้จะเน้นการสร้างข้อค าถาม โดยใช้สเกล
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ต่อเนื่องโดยใช้คุณศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม คือ ทางบวกและทางลบและมีจุดแบ่งครึ่งที่เป็นกลาง
ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละสเกลจะบ่งชี้ทิศทางการประเมินและความเข้มในการประเมินที่สามารถระบุ เป็น
ตัวเลขได้เมื่อรวมผลการประเมินต่อคุณศัพท์แต่ละคู่จะท าให้ได้ทัศนคติของบุคคลนั้นต่อสิ่งที่ต้องการถาม
ความเห็นสามารถระบุความหมายได้ชัดเจน 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาเลือกใช้มาตรวัดของลิเคอร์ต (Likert Scale) ในการวัด
องค์ประกอบของทัศนคติทั้ง ๓ ด้าน  

๓.๑.4 แนวคิดเรื่องนวัตกรรม และ การยอมรับนวัตกรรม 

เนื่องจากการน าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาให้หน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัติเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องความพร้อมของบุคลากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทยังขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับ เป็นเรื่องใหม่ที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้  
จึงมีปฏิกิริยาจากผู้ที่ถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่  
แต่เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดในขอบเขตการว่าจ้างให้มีการประเมินความรู้  
ความเข้าใจ และการยอมรับในรูปของการให้ความร่วมมือในการน ากฎหมายไปใช้อย่างเต็มใจ  
รวมตลอดจนปฏิกิริยาที่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐมีต่อการน ากฎหมายมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยทั้งด้านบวกและลบ จึงมีความจ าเป็นต้องน าแนวคิดเรื่อง
นวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรมเข้ามาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

๓.๑.4.๑ ความหมาย 

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า  
ท าสิ่งใหม่ข้ึนมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ  
“การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา
ให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐โดยจะเห็นได้จากแนวคิด
ของนักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of 
Economic Development ในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (Technological 
Innovation) เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้
และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย  

ค าว่า “นวัตกรรม” เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากค ากริยาว่า Innovate แปลว่า  
ท าใหม่ เปลี่ยนแปลงให้ เกิดสิ่ งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้ค าว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าค านี้ 
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มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ ก า) หมายถึงการน า  
สิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากวิธีการที่ท าอยู่เดิม เพ่ือให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการ
หรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการน าเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
กว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ของวงการนั้น  ๆ เช่นในวงการศึกษาน าเอามาใช้ ก็เรียกว่า 
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) ส าหรับผู้ที่กระท า หรือน าความเปลี่ยนแปลง
ใหม ่ๆ มาใช้นี้ เรียกว่าเป็น “นวัตกร” (Innovator)   

๓.๑.4.๒ ขั้นตอนของนวัตกรรม 

นวัตกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่า
เหมาะสมกับกาลสมัย 

ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าอยู่
ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 

ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรม 
ขั้นสมบูรณ์ 

ส าหรับการน าพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ มาใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐปัจจุบันเป็นนวัตกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๓  
หรือขั้นการผลักดันให้เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไปเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ  

๓.๑.4.๓  คุณลักษณะของนวัตกรรม  

West และ King (๑๙๘๗) (อ้างถึงใน สุภาวดี มิตรสมหวัง, เรื่องเดียวกัน) ได้สรุป
คุณลักษณะของนวัตกรรมไว้ดังนี้ 

๑) เป็นสิ่งที่จับต้องได้ 

๒) เป็นสิ่งใหม่ส าหรับองค์กร 

๓) เกิดข้ึนด้วยความตั้งใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 

๔) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องปกติ 

๕) มุ่งให้ก่อประโยชน์ต่อองค์กร 

๖) ส่งผลต่อสาธารณะชนหรือองค์กรโดยรวม 

๓.๑.4.๔ กระบวนการยอมรับนวัตกรรม 

Everett M. Rogers (๑๙๘๓) (อ้างถึงใน สุภาวดี มิตรสมหวัง, เรื่องเดิม) ได้กล่าวถึง
การยอมรับนวัตกรรมว่า การยอมรับนวัตกรรมเป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล  
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เริ่มจากการได้รับฟังสิ่งใหม่บ่อย ๆ จนกระทั่งยอมรับไปในที่สุด กระบวนการนี้มีลักษณะคล้ายกับ 
การเรียนรู้และการตัดสินใจ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

๑) ขั้นความรู้ (Knowledge)  เป็นขั้นเริ่มแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ
สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ เป็นขั้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่แต่ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

๒) ขั้นจูงใจ (Persuasion) เป็นขั้นเริ่มแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งใหม่  ๆ 
เพ่ิมเติม มีความตั้งใจที่แน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก 

๓) ขั้นตัดสินใจ (Decision) เป็นขั้นไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือวิทยาการใหม่ 
ๆ นั้น ดีหรือไม่ ด้วยการชั่งน้ าหนักข้อดีข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองมากหรือ
น้อย ถ้าพิจารณาเห็นว่าตนเองได้ประโยชน์ก็จะตัดสินใจลองวิธีการใหม่ ๆ นั้น 

๔) ขั้นน าไปปฏิบัติ (Implementation) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ ๆ 
นั้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้วิทยาการใหม่  ๆ จะท าให้บุคคล
ตัดสินใจใช้ต่อไป การน าไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก 

๕) ขั้นการยืนยัน (Confirmation) เป็นขั้นบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้นไปใช้
ในการท ากิจกรรมเต็มที่ อัตราการยอมรับสิ่งใหม่ของบุคคลจะขั้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะของนวัตกรรม 
(๒) ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
(๓) ความเข้ากันได้กับสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
(๔) ความสลับซับซ้อนของนวัตกรรม 
(๕) ความสามารถน าไปทดลอง 
(๖) ความสามารถสังเกตได้ 
(๗) ประเภทของการตัดสินใจยอมรับ 
(๘) การตัดสินใจโดยบุคคล 
(๙) การตัดสินใจร่วมกันในสังคม 
(๑๐) การตัดสินโดยผู้มีอ านาจ  
(๑๑) ช่องทางการสื่อสาร 
(๑๒) ลักษณะของระบบสังคม 
(๑๓) บรรทัดฐานทางสังคม 
(๑๔) ระดับความเชื่อมโยงของการสื่อสาร 
(๑๕) ระดับความพยายามของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม  

 

๓.๑.4.๕ การต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ 

Roger (๑๙๘๗) อ้างถึงใน สุภาวดี มิตรสมหวัง, เรื่องเดิม) ศึกษาถึงสาเหตุว่าเมื่อมี
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาจึงมีการต่อต้านคนจะเกิดการต่อต้านเมื่อ 
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1) สิ่งที่น าเข้ามาท าให้สูญเสียประโยชน์ 

2) ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมใหม่นี้ว่าเกิดข้ึนแล้วจะเป็นอย่างไร 

3) เกิดความไม่มั่นคงของบุคคล เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการใช้สิ่ง
ใหม่ การไม่เห็นประโยชน์และขัดต่อวิถีชีวิตที่มีอยู่เดิม  

๓.๑.4.๖ ท่าทีการยอมรับนวัตกรรม 

ตามทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมท่าทีของบุคคลที่มีต่อนวัตกรรมใหม่มีอยู่ ๕ รูปแบบ 
(Roger, ๑๙๘๗ อ้างถึงใน สุภาวดี มิตรสมหวัง, เรื่องเดิม) คือ 

๑) กลุ่มที่รับนวัตกรรมเป็นกลุ่มแรกในสังคม Innovators) เป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากที่สุด เพราะจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สร้างหรือผู้น านวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามา
ในสังคม 

๒) กลุ่มรับนวัตกรรมเร็วระยะแรก (Early Adopter) ซึ่งอาจรับจากสื่อเฉพาะต่าง 
ๆ เช่น วารสารหรือสื่อบุคคล เป็นกลุ่มที่เป็นพวกทันสมัย ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้สังคม 
มีแนวโน้มและมีบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

๓) กลุ่มรับเร็วส่วนใหญ่ (Early Majority) เป็นคนกลุ่มที่จะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้น 

๔)  กลุ่มรับเร็วส่วนหลัง (Late Majority) เป็นกลุ่มคนที่ตัดสินใจในการยอมรับ 
สิ่งใหม่ ๆ ค่อนข้างช้าและต้องการความมั่นใจในระดับหนึ่งก่อนที่จะยอมรับนวัตกรรม 

๕) กลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักเป็นผู้ที่มี
ทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเหนียวแน่น ซึ่งหากในสังคมใดมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวนมากก็จะ
ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ง่ายหรืออยากแตกต่างกัน กล่าวคือหากในสังคมหรือประเทศ
ใดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้านต่าง ๆ แต่คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นพวกล้าหลังการ
เปลี่ยนแปลงก็ย่อมเกิดข้ึนได้ยาก  

ในการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาจะวิเคราะห์เงื่อนไขที่ท าให้เกิดการยอมรับและการ
ต่อต้านการน าพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ มาบังคับใช้ในหน่วยงานที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือประมวลเป็นข้อสังเกตในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงและวิเคราะหท่์าทีการยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๓.๑.5 แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในองค์กร ของ Mckinsey และ แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กร (PEST Analysis) 

๓.๑.5.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กร ของ Mckinsey หรือ The 7’s Framework of Mckinsey 
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แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, 
Tom Peter and Julien Phillips (อ้างถึงในรัชตา มิตรสมหวัง, ๒๕๕๙) แนวคิดนี้ต้องการน าเสนอ
ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง  ๆ  
7 ประการ ขององค์กรว่ามีลักษณะและมีสภาพอย่างไร ปัจจัย 7 ประการนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ระหว่าง Soft กับ Hard โดยองค์ประกอบในส่วนของ Hard นั้น จะมี Strategy, Structure, System 

๑) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยใช้การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ข้อจ ากัดที่หน่วยงานมีอยู่  แล้วน ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ในปัจจุบันทุกหน่วยงานของภาครัฐจะถูกก าหนดให้ต้องมีแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
หน่วยงานใดไม่มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะไม่สามารถของบประมาณในการด าเนินงานได้ 

๒) โครงสร้าง (Structure) เป็นโครงสร้างของหน่วยงานที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจาย
อ านาจของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ตามกฎหมาย โครงสร้างของหน่วยงานมีผลต่อ
การแบ่งอ านาจ หน้าที่  ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน การมีโครงสร้างองค์กร  
ที่สลับซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้นจะมีผลต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานใดมีการออกแบบสายการบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนซับซ้อน จะมีผลกระทบต่อความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดภาวะ Red Tape หรือความหย่อนยานในการปฏิบัติงาน ในกรณีการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงสร้างของการปฏิบัติงานมีผลกระทบโดยตรงต่อความรวดเร็ว
ของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากหน่วยงานมีการออกแบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ละเอียดและ
ซับซ้อนมาก การจัดซื้อจัดจ้างก็จะล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน การวิเคราะห์โครงสร้างการ
แบ่งอ านาจและหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

๓) ระบบ (System) หมายถึงกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอย่าง 
ที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปัจจุบันระบบที่ส าคัญต่อการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐคือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือe-Procurement ซึ่งกรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกประเภทต้อง
ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมบัญชีกลางออกแบบไว้ให้ ดังนั้นความพร้อมของระบบของ
กรมบัญชีกลางจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงาน ส าหรับองค์ประกอบของ Model ที่เป็น Soft นั้น จะมี Shared Values, Style, Staff, 
Skill 

๔) ค่านิ ยมร่วม (Shared Values) หมายถึ ง ค่ านิ ยมร่วมกันระหว่างคนใน
หน่วยงาน ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยทุกหน่วยงานจะมีการสร้างค่านิยมร่วมของ
หน่วยงาน ซึ่งบุคลากรของหน่วยงานจะต้องทราบว่าคืออะไร มีความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่ก าหนดไว้ การที่บุคลากรเข้าใจและน าค่านิยมร่วมมาปฏิบัติร่วมกันจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
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โดยรวมของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องน ามาเป็นปัจจัยหนึ่งส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย  

๕) รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะ
หน่วยงาน เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะท าให้ทราบถึงแนวทางการสั่งการ  
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารในหน่วยงาน ท าให้ประเมินขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
ได้ค่อนข้างชัดเจน จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

๖) การจัดการบุ คคลเข้ าท างาน  (Staff) หมายถึ ง การคัด เลื อกบุ คลากร 
ที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบุคลากร เช่น ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความรู้สึกของบุคลากรต่อการท าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นต้น 

๗) ทักษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต การขาย  
การให้บริการ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความเชี่ยวชาญในการจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การประกาศผลการตัดสินผู้ชนะ การจัดท า
สัญญาและการบริหารสัญญา การบริหารพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุ ถือเป็นทักษะส าคัญที่บุคลากรที่ท า
หน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงต้องมี และเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ส าหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด การมีทักษะมากหรือน้อยของบุคลากรภายใน
หน่วยงานจึงมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิด
ช่องว่างในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

McKinsey 7’S Model ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
หน่วยงานที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่มีผล
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
เป็นต้น  

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้น าเอา McKinsey 7’s Model มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติการตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมาย ผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบว่า หน่วยงานภาครัฐที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
มีจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านใดบ้าง ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถท าการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดซื้อ  
จัดจ้างของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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๓.๑.5.๒  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายต่าง ๆ 
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องถือปฏิบัติ (SWOT Analysis) 

๑) ความหมาย 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่นักวิชาการด้านยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง 
และการตลาดนิยมใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติ (Performance Standard) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง        
กลยุทธ์การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์
โดยใช้วิธี SWOT Analysis ประกอบด้วยสาระของการวิเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง  หมายถึง การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบหรือลักษณะเด่น 
หรือ ความสามารถที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ด าเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์หรือการด าเนินการตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว้ จุดแข็งของการด าเนินงานที่มักจะน ามาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์
ได้แก่ ความพร้อมด้านทุนของหน่วยงาน ภาวะผู้น าของหน่วยงาน ความพร้อมด้านการสร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานของคู่แข่ง ความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงาน รูปแบบการปฏิบัติงาน ระบบการ
ปฏิบัติงาน โครงสร้างอ านาจและสายการบังคับบัญชา การมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นต้น ในกรณี
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จุดแข็งของหน่วยงานได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับ
ต่าง ๆ ในองค์กร ความพร้อมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายหลังที่ได้รับงบประมาณประจ าปี ความรู้
ความเข้าใจข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ระดับการยอมรับในแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบใหม่ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ
ความร่วมมือของเจ้าของโครงการในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

(๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน  หมายถึง  การวิเคราะห์ข้อด้อย ข้อเสียเปรียบ หรือ 
ปัญหาการด าเนินงานภายในหน่วยงาน  เช่น ความไม่มีประสิทธิภาพของบุคลากรในโครงการ ความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแผนงานที่ก าหนดไว้  ขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติ เช่น ระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ การขาดความเข้าใจในค่านิยมร่วมขององค์กรและ
การพยายามสร้างค่านิยมร่วมที่ก าหนดให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เป็นต้น การวิเคราะห์และสามารถ
ประเมินสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการน ามาแก้ไขปัญหาหรือ หาทางแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ในกรณีของการวิเคราะห์จุดอ่อนของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง สิ่งที่คณะที่ปรึกษาต้องให้ความส าคัญและพยายามวิเคราะห์
ให้ได้คือ ความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ความรู้ ของบุคลากร 
ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เช่น ความรู้ในข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ประกาศใช้ใหม่ ความรู้
ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบการท างานแบบบูรณาการที่ช่วยให้สามารถ
ประสานความร่วมมือของคนในองค์กรให้เป็นเอกภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงความพร้อมของ
งบประมาณที่ได้รับในการจัดซื้อจัดจ้าง ความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท างบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการของเจ้าของโครงการ ความสามารถในการท างานเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
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(๓) การวิเคราะห์โอกาส เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงาน            
เป็นการวิเคราะห์ประเมินถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โอกาสและความเป็นไปได้ในการ
ขยายโครงการในอนาคต  จะเป็นตัวก าหนดทิศทางการให้การสนับสนุนในอนาคต ส าหรับการ
วิเคราะห์โอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง คณะที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์โอกาสที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง 
ตัวอย่างเช่น การได้รับการตอบข้อหารืออย่างรวดเร็วจากคณะกรรมการวินิจฉัย การมีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เสถียรสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่ล่ม (ปัจจุบันการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-
procurement ยังเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐอย่างมาก เนื่องจากมีการปรับปรุง
แก้ไขระบบอยู่เสมอ ๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ทัน มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมาก โดยเฉพาะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น 

(๔) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Threats)  หมายถึงการวิเคราะห์ ปัญหา
และอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้โดยตรงและมีผลต่อการด าเนินงาน
โครงการ ในกรณีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อุปสรรคต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในปัจจุบันคือ 
การตรวจสอบผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) การเร่งรัดการผูกพันหนี้ของส านักงบประมาณ  การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทุจริตคอรัปชั่นของภาคประชาชน และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหยุดชะงัก ล่าช้า และบางครั้ง
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดอันเป็นผลในการจัดซื้อจัดจ้างต้องถูกยกเลิกไป 

๒) กระบวนการวิเคราะห์ SWOT  

การท าการวิเคราะห์ SWOT ในเรื่องใดก็ตามมีสิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ 

(๑) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่ท าการวิเคราะห์ ตั้งแต่
ระดับผู้บริหารถึงระดับผู้ปฏิบัติ ส าหรับในกรณีการวิเคราะห์สถานการณ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
คณะที่ปรึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมทุกมิติของการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างของทั้ง ๑๐ หน่วยงาน 

(๒) กระบวนการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นเวทีการเรียนรู้
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ลักษณะ คือ  

ก. ผู้ปฏิบัติหลัก (ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และกระบวนการทางกฎหมาย) เมื่อเข้าร่วมการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรแล้วได้
เรียนรู้สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานทั้งสี่ด้านชัดเจนหรือไม่ และสามารถถ่ายทอดถ่ายข้อมูลสู่
บุคลากรภายในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างได้มากน้อยเพียงใด  



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-93 
 

ข. มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรองสามารถถ่ายทอดผลการเรียนรู้ไปสู่บุคลากร
ในหน่วยงานของตนเองได้มากน้อยเพียงใด 

ค. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการท างานเป็นทีม  

กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องคิดอย่างจริงจังต้อง
เสนอความคิดของตนต่อกลุ่ม ต้องอภิปรายโต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และที่ส าคัญต้องตัดสินใจ
เลือกทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เอ้ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องหลัก 2 เรื่อง คือ 

ก. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องของกลุ่มของตนเองได้กระจ่างขึ้น 

ข. กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ยังเป็นเวทีการเรียนรู้เรื่องการวางแผน
แบบทีมและเป็นระบบ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส าหรับส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่จากการเข้าร่วมการ
ปฏิบัติจริงท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้วิธีการวางแผน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์จะได้แผนกลยุทธ์ที่มาจากการสร้างสรรค์ของตนเอง  

(๓) การใช้เหตุผล  

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งเอ้ือให้เกิดการใช้
เหตุผลในการคิดและตัดสินใจก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ  ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้ความคิดและอภิปรายถึงเหตุผลต่าง ๆ ในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้เกิดความ
รอบคอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติและการยอมรับในผลการวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ  
ของกระบวนการด าเนินงาน หลายครั้งที่กลุ่มมีการโต้แย้งอภิปราย และแบ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนและ
ฝ่ายค้าน กระทั่งต้องใช้คะแนนเสียงเป็นตัวชี้ขาดการเลือกข้อสรุปหนึ่ง  ๆ กระบวนการวิเคราะห์ 
SWOT จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน  

(๔) การใช้ข้อมูล  

เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้เข้า
กิจกรรมจะต้องใช้ข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อมูลน้อย
หรือไม่มี ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะไม่มีฐานของความจริงของกลุ่ม โอกาสที่จะก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
ที่ผิดพลาดจะเป็นไปได้มาก ข้อมูลที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT มาจาก 3 แหล่ง คือ  

ก. จากประสบการณ์การท างานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ข. จากผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร และ  
ค. จากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้และเพ่ิมเติม

ข้อมูล เป็นต้น 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์  SWOT นั้นต้องเป็นข้อมูล 

ที่ถูกต้อง โดยข้อมูลจากทั้งสามแหล่งจะตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลนั้น ๆ   
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ต้องเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อกลุ่มทั้งทางบวกและลบ ข้อมูลที่ส าคัญและถูกต้องนี้ท าให้เกิดผลดีต่อ 
กระบวนการ SWOT 3 ประการ คือ  

ก. เอ้ือให้เกิดการมองการณ์ไกลได้ดี  

ข. ก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสถานการณ์ และระบุ
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  

ค. การกระตุ้นให้คิดและเปิดเผยประเด็นที่ซ่อนเร้น กระบวนการวิเคราะห์ 
SWOT อ านวยให้เกิดการคิดวิเคราะห์สูงเพราะผู้เข้าร่วมจะเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะเป็นผู้กระท าการต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าไม่ได้ในขั้นตอนใดก็ไม่
สามารถข้ามไปได้ ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิด  
การวิเคราะห์ และการอภิปรายโต้เถียงเพ่ือบรรลุถึงการตัดสินใจร่วมกัน ด้วยเหตุแห่งการใช้ความคิด
และการโต้แย้ง กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงสร้างสรรค์ให้เกิดการคิด การมอบและความเข้าใจ
แง่มุมใหม่โดยผู้เข้าร่วมอาจจะยังไม่เคยคิดหรือเห็นแง่มุมใหม่นี้มาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดการเปิดเผย
ประเด็นที่ซ่อนเร้นของกลุ่มหรือคลี่คลายสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น (ไม่ใช่เป็นประเด็น
ซ่อนเร้นโดยความตั้งใจของใคร แต่เป็นประเด็นซ่อนเร้นโดยสถานการณ์) ความชัดเจนดังกล่าวมีผลต่อ
การก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องยิ่งขึ้น  

(๕) การเป็นเจ้าของและพันธสัญญา  

จากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้คิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล อภิปรายแลกเปลี่ยน 
จนกระทั่งน าไปสู่การตัดสินใจของเขาเองในการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกลุ่ม 
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงช่วยสร้างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานและ
เกิดความผูกพันต่อการน าผลงานสู่การปฏิบัติ เกิดการปรับแนวทางการด าเนินงานให้ทันต่อ
สถานการณ์และเงื่อนไข การเป็นเจ้าของที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนประการหนึ่ง คือ การเอ่ยถึงแนว
ทางการปฏิบัติโดยใช้ค าว่า เปลี่ยนแปลง “แนวทางปฏิบัติของเรา” ของผู้เข้าร่วมวิเคราะห์อย่างไรก็ดี 
การปฏิบัติแนวทางที่ก าหนดร่วมกันยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรือมีตัวแปรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนนั้น ได้ ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงควรใช้
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

คณะที่ปรึกษาได้ใช้กระบวนการที่กล่าวข้างต้นนี้ในการจัดท า SWOT Analysis 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผลักดันให้มีการ
น าเสนอจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานตนเอง โดยการตอบ
แบบสอบถามเรื่องความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัวอย่างแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวกท่ี ๓) 

3)  สถานการณ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT  

ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของทั้ง ๑๐ หน่วยงาน จะให้ภาพสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างที่
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ชัดเจนว่า หน่วยงานภาครัฐที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างมีสถานการณ์ลักษณะใดในทางทฤษฎี มี ๔ 
สถานการณท์ี่ได้จากการท าการ SWOT Analysis มีดังนี้ 

สถานการณ์ที่หนึ่ง :  เป็นสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐมีจุดแข็งและข้อจ ากัด
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก หรือ ST Strategy สถานการณ์เช่นนี้หน่วยงานจะต้องท าการลด
ข้อจ ากัดที่มีอยู่ แล้วน าจุดแข็งท่ีมีอยู่มาช่วยเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

สถานการณ์ที่สอง :  เป็นสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐมีจุดอ่อนในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในระดับมากในขณะที่มีโอกาสในการด าเนินงานที่มาก
ด้วย หรือ WO Strategy สถานการณ์ลักษณะนี้หน่วยงานต้องท าการลดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้น้อยลงและ
ใช้โอกาสที่มีในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

สถานการณ์ที่สาม :  เป็นสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐมีจุดแข็งที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในระดับมากในขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการท าการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน หรือ SO Strategy ในลักษณะเช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีมาก 
หากหน่วยงานใดมีสถานการณ์เช่นนี้ จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างมาก เนื่องจากมีจุด
แข็งของการด าเนินงานและมีโอกาสที่จะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จในระดับสูง สถานการณ์การ
จัดซื้อจัดจ้างเช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่สมควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงาน
ทั่วไป 

สถานการณ์ที่สี่  :  เป็นสถานการณ์ที่หน่วยงานภาครัฐมีจุดอ่อนในการ
ด าเนินงานค่อนข้างมากและมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานมากเช่นกัน หรือ WT Strategy สถานการณ์
เช่นนี้หากเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด หน่วยงานดังกล่าวสมควรถูกยุบหรือเลิกด าเนินการ เนื่องจากเป็น
สถานการณ์การด าเนินงานที่อยู่ในต าแหน่งที่เลวร้ายที่สุด ไม่สามารถหาแนวทางเพ่ือสร้างความอยู่
รอดของหน่วยงานได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมิใช่องค์กรธุรกิจที่สามารถยุติการ
ด าเนินงานได้เมื่อองค์กรตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ในทางตรงกันข้าม
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการกับประชาชน แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ท าให้
การด าเนินงานประสบกับปัญหามากที่สุด หน่วยงานภาครัฐก็ยั งต้องด าเนินการต่อไป ในกรณีการ
ด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐปัจจุบัน สถานการณ์แบบที่
สี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก เนื่องจากกฎหมายที่ประกาศใช้ยังค่อนข้างใหม่ บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงขาดภาวะผู้น า ไม่
กล้าตัดสินใจเนื่องจากมีบทลงโทษในการด าเนินการผิดค่อนข้างสูง ผู้ปฏิบัติเองก็เช่นกัน มีความ
หวาดกลัวต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เกรงว่าจะมีความผิด จึงเกิดพฤติกรรมต่อต้าน ไม่
ยอมปฏิบัติ ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ก าหนดไว้ตามแผน ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานวางไว้ ในขณะที่มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ท าให้ไม่มีบุคลากรใดกล้าปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังที่มีอยู่ ส่งผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ท าให้มีความจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ  
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จะเห็นได้ว่าความสามารถในการบ่งชี้สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ จะช่วย
ท าให้คณะที่ปรึกษาสามารถระบุได้ว่า สมควรที่จะแก้ไขปรับปรุงปัจจัยในด้านใดเพ่ือให้การจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

คณะที่ปรึกษาได้น าผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดที่
รวบรวมได้จากหน่วยงานทั้ง ๑๐ แห่ง มาก าหนดกลยุทธ์ในการผลักดันให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานทั้ง ๑๐ แห่ง สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๑.6 แนวคิดเรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นกระบวนการด าเนินงานที่หน่วยงาน
ภาครัฐ จะหลีกเลี่ยงมิได้  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        
จึงเปรียบได้กับแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (Operational Standard) หน่วยงานภาครัฐทุกประเภทต้อง
ปฏิบัติตาม การด าเนินการใด ๆ ที่ ไม่ เป็นไปตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติ ฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนดไว้ ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการที่มีความเสี่ยง ยิ่งช่องว่าง (Gaps) ของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐห่างจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้มากเท่าไหร่ ความ
เสี่ยงที่จะไม่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Risk) ของหน่วยงาน
ภาครัฐก็จะสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดไว้ทั้งระยะกลางและระยะยาว  ที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน การไม่สามารถด าเนินงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operational 
Standard) กฎหมายทั้งสองฉบับ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ถือเป็นความเสี่ยงขององค์กร 
จึงมีความจ าเป็นต้องน าเอาแนวคิด เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงมาใช้ใน
การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ด้วยรายละเอียดของแนวคิดมีดังนี้  

๓.๑.6.๑  ความหมาย 

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๗) 

๓.๑.6.๒  ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานขององค์การส่วนใหญ่มี 4 ประเภท คือ 
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๑) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนโยบาย (Policy Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมไปถึงการตัดสินใจด้านการบริหารงานที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ บางครั้งเรียกว่า “Strategic Risk” 

๒) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
องค์กร (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือค าสั่งที่หน่วยงานถูกใช้ก ากับการด าเนินงาน ในที่นี้คือพระราชบัญญัติฯ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ  กฎกระกรวง และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ก าหนด 

๓) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง การบริหารงบประมาณ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจท าให้การด าเนินงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด การประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ท าให้ไม่สามารถด าเนิ นการ
ต่อไปได้ การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม 

๔) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Process Risk) หมายถึง กระบวนการ
ท างานตามยุทธ์ศาสตร์และส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในกรณีนี้คือ
การปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติสามารถได้พัสดุไป
ด าเนินงานได้ทันเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม 

ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้ปรับเอาประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ลักษณะ มาใช้โดย
อนุโลม ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงาน
ก าหนดไว้ ได้พัสดุที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนทันเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็ว แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับส านัก /กอง      
และสามารถส่งมอบผลการปฏิบัติไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

๒) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าว (Compliance Risk) ความเสี่ยงชนิดนี้มักจะเกิดกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ขัดตอ่ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง รวมตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด ถือเป็นความ
เสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

๓) ความเสี่ยงทีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง    
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง หรือค าสั่งหรือประกาศภายในที่หน่วยงานก าหนด
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เพ่ิมเติมเอง เรียกว่า ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ (Operational Risk) ส่วนมากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือด าเนินการเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

๔) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความล่าช้า เป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคู่ ค้า 
หรือเกิดความเสียหายแก่คู่ค้า ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน หรืออาจท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล้มเหลว ล่าช้า ไม่ตอบเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ไม่
สามารถผูกพันหนี้กับคู่ค้าได้ตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นเหตุให้ถูกขึ้นบัญชีเป็นหน่วยงานที่
ใช้งบประมาณล่าช้ากว่าเกณฑ์ มีผลต่อการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

๓.๑.6.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการระบุสถานการณ์ที่เกิดความเสี่ยงขึ้น โดยปกติการวิเคราะห์สถานการณ์
จะมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

๑)  การระบุปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดความเสี่ยง (Drivers for Key Risks) โดยแบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ 

(1) ปัจจัยขับเคลื่อนภายใน (Internal Drivers for Key Risks) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่
ภายในหน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้กรอบการวิเคราะห์ ของ Mckinsey ในหาปัจจัยขับเคลื่อนภายในที่มี
ผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

(2 ) ปั จจั ยขับ เคลื่ อนภายนอก (External Drivers for Key Risks) หมายถึ ง 
สิ่งแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่มีผลต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
สิ่งแวดล้อมภายนอกของการศึกษาครั้งนี้  จะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (Technology)  การตรวจสอบของส านักการตรวจเงินแผ่นดิน 
และการเร่งรัดการผูกพันหนี้ของส านักงบประมาณ (Environment)  ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล 
การแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้าง
ของผู้บริหารในหน่วยงาน และสถานการณ์ที่สังคมจับตามองการปฏิบัติงานของรัฐบาล การท้วงการ
จัดหาพัสดุโดยมิชอบ รวมตลอดจนการเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่ งใสของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้วย 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาในกระบวนการด าเนินงานขององค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์สภาพปัญหาในกระบวนการด าเนินงานของแต่ละบุคคล วิธีนี้จะให้
ความส าคัญกับการหาปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงโดยการหาตัวชี้บ่งชี้ความเสี่ยงจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานของบุคคล เทคนิคที่นิยมใช้คือ What-if Analyses ซึ่งจะเริ่มด้วยหาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
คืออะไร และค้นหาว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลอย่างไร จะมีวิธีการป้องกัน
หรือแก้ไขความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างไร 
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(๒) การวิ เคราะห์สภาพปัญหาในการบรรลุ เป้าหมายของหน่วยงานโดยใช้
คณะท างาน (Work Force) เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานโดยใช้บุคลากรที่ได้รับ
การมอบหมายให้ด าเนินการก ากับ ควบคุม และติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยคัดเลือก
ตัวแทนจากกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มงานหลักและกลุ่มงานสนับสนุนในองค์กรให้มาท างานร่วมกัน วิธีการใน
การระบุตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงของคณะท างานส่วนมากจะด าเนินการโดยใช้เทคนิค Brain 
Storming คือ การเปิดโอกาสให้มีการระดมสมองเพ่ือค้นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่องค์การก าหนด เป็นการด าเนินงานในระดับมหภาค การระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยงยังใช้
เทคนิค What-if Analyses เหมือนกัน 

(๓) การวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้บุคคลภายนอก ส่วนมากเกิดขึ้นโดยที่
หน่วยงานต้องการได้การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นกลาง มีมุมมองที่หลากหลาย จึงว่าจ้างคณะท างาน
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงเข้ามาด าเนินการแทน การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาโดยใช้คณะผู้เชี่ยวชาญจะด าเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล 
เทคนิคในการได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของผู้เชี่ยวชาญมักจะใช้หลายวิธีประกอบเข้าด้วยกัน เช่น การ
วิจัยเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) หรือการท าการส ารวจ
ความเห็นของบุคลากรทั้งองค์กร เป็นต้น 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบที่ ๓ คือการใช้บุคลากรภายนอก
หน่วยงานมาท าการรวบรวบ วิเคราะห์และสรุปผลการเก็บข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การวิจัย
เอกสารการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการจัดประชุมกลุ่ม และส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในหน่วยงานของตนเอง ข้อมูลที่ได้จากการระบุ
ปัจจัยขับเคลื่อนตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักจะถูกน ามาท าการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  

๓.๑.6.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

โดยปกติในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะต้องมีการตั้งเกณฑ์ในการก าหนดระดับ 
ความเสี่ยงก่อน ซึ่งเกณฑ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้เกณฑ์ 2 เกณฑ์ ในการวัดระดับความเสี่ยง คือ 

1)  โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่ท่ีเกิดความเสี่ยง 

2)  ผลกระทบที่ เกิดขึ้น (Impact) หมายถึงผลที่ เกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น  
ซึ่งอาจเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรโดยตรง เช่น ต้องยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากคู่ค้าไม่มีความรู้
ในการใช้ระบบ e-GP ของกรมบัญชีที่ถูกต้อง แนบเอกสารเสนอราคาไม่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นต้น 

เกณฑ์ทั้งสองจะถูกน ามาประเมินโดยการก าหนดค่าความเสี่ยง หรือ Risk Value  
ซึ่งต้องมีการก าหนดเป็นเกณฑ์กลาง เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติ ค่าความเสี่ยงที่นิ ยมใช้ใน
ปัจจุบันของประเทศไทย คือ ค่าความเสี่ยง 5 ระดับ และมีการให้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
คุณค่าด้วย ซึ่งส านักงานก ากับและพัฒนามาตรฐานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางน ามาจาก
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มาตรการการประเมินความเสี่ยง COSO - ERM (รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานจะน าเสนอในหัวข้อ
การบริหารความเสี่ยง) ค่าความเสี่ยง 5 ระดับมีดังนี้ 

1) ระดับ 5 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 5 

2) ระดับ 4 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับสูง มีคะแนนเท่ากับ 4 

3) ระดับ 3 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3 

4) ระดับ 2 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับน้อย มีคะแนนเท่ากับ 2 

5) ระดับ 1 หมายถึง ค่าความเสี่ยงระดับน้อยมาก มีคะแนนเท่ากับ 1 

ค่าความเสี่ยงจะถูกน ามาวิเคราะห์ใน Risk Matrix เพ่ือหาค่าความเสี่ยงส าหรับ
การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงดังแสดงในภาพที่ ๓.๒ ข้างท้ายนี้ 

 

 
ภาพที่ ๓.๒ : แสดงตารางประเมินความเสี่ยง 

ที่มา : แนวทางและกรอบการบรหิารความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่าระดับความเสี่ยงที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขคือ 
ระดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขี้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบต่อ
องค์กรในระดับร้ายแรง การทราบค่าความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะช่วย
ท าให้สามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้ 
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๓.๑.6.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

1)  ความหมาย 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

๒)  ความส าคัญของการจัดการความเสี่ยง 

การน ากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งว่าการด าเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงเป็นการ
ท านายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอ่ืนที่ไม่เคย
มีการเตรียมการหรือไม่มีการน าแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์
วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากท่ีจะแก้ไข ดังนั้นการ
น ากระบวนการจัดการความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการท างาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงาน การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวม
ที่ทุกคนในองค์การต้องเกี่ยวข้อง ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนที่ต้อง
พิจารณา วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงกับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการ
ด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะมีการด าเนินงานบนพ้ืนฐาน
ของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การควบคุมภายใน 
(Internal Control) และ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓) การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได ้
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(๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

(๔) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

๔) การควบคุม (Control)  

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง  ๆ ซึ่งกระท า 
เพ่ือลดความเสี่ยงและท าให้การด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

(๑) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุม 
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

(๒) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุม 
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(๔) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก 
ในอนาคต 

คณะที่ปรึกษาจะน าแนวคิดเรื่องความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
ความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ และใช้เป็นแนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงในรูป
ข้อเสนอแนะ  

 

๓.๒ วิธีการศึกษา 
๓.๒.๑  วิธีรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจาก 

๓.๒.๑.๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประกอบด้วย กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย บทความต่างประเทศ 
บทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ หนังสือ และการสืบค้นจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

๓.๒.๑.๒ การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Filed Research) เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากหน่วยงานแต่ละประเภทที่ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ คือ เจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด ผู้บริหารที่ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงาน และผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  จ านวนผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ ร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลแก่ 
คณะที่ปรึกษามีท้ังหมด ๕๔๔ คน (ดูตารางที่ ๓.๑) 

 

ตารางท่ี ๓.๑ : แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลจาก ๑๐ หน่วยงาน 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน จ านวน 

(คน) 

๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ๒๘ 

๒ กรมชลประทาน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ๔๘ 

๓ จังหวัดนนทบุร ี หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ๔๑ 

๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุี หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ๔๔ 

๕ เทศบาลนครแหลมฉบัง หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ๔๖ 

๖ เมืองพัทยา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ๗๐ 

๗ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ ๔๔ 

๘ การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ ๑๑๓ 

๙ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน ๔๑ 

๑๐ ส านักงานกองทนุสนับสนุน                  
การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 

องค์การมหาชน ๖๙ 

รวม ๕๔๔ 

  

๓.๒.๒ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้คัดเลือกหน่วยงานของรัฐเพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่ม
หน่วยงานราชการ ๔ ประเภท คือ หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยก าหนดเกณฑ์คัดเลือกไว้ ดังนี้ 

๓.๒.๒.๑  เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์หรือกระจาย
อ านาจ 

๓.๒.๒.๒  เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง มีรูปแบบ
การจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย (วิธีเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง) 
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๓.๒.๒.๓  เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่ทันตามแผนการจัดซื้อ          
จัดจ้างที่วางไว้ไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแผน พิจารณาจากการ
ด าเนินการผูกพันสัญญาได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ สะท้อนให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เชื่อมั่นในความ
เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

๓.๒.๒.๔ ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด าเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการ
บริหารงานภาครัฐในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้ใช้แนวทางการแบ่งประเภทส่วนราชการตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และฉบับที่  5 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม          
พ.ศ. 2545 รวมทั้งพระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนในการกระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

จากเกณฑ์ที่ระบุข้างต้นนี้คณะที่ปรึกษาได้ร่วมกันคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐที่จะใช้
เป็นกลุ่ม ตัวอย่างตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี ๓.๒ :  รายช่ือหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
ประเภท
หน่วยงาน 

เหตุผล 

1 กรม
ชลประทาน 

ราชการ
ส่วนกลาง 

 เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างมาก 
ถึง 47,335.45 ล้านบาท (รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๓ 
ประจ าวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวปไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง) 

 เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่หลากหลาย มีโครงสร้างองค์กรซับซ้อน มีสาย
การบังคับบัญชาหลายล าดับชั้น พิจารณาโดย
การเข้าไปศึกษาโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานที่
คัดเลือก) 

 การด าเนินการผูกพันหนี้สามารถด าเนินการได้
เพียงร้อยละ 61.96 ซึ่ งต่ ากว่าแผนที่วางไว้ 
(จ ากรายงานการใช้ จ่ าย งบประมาณ ของ
หน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางเผยแพร่เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
ประเภท
หน่วยงาน 
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การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อน สมควรมี
การศึกษากระบวนการด าเนินงานที่ละเอียด             
ทั้งในแง่ที่เป็นความส าเร็จและประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานในภูมิภาค
ค่อนข้างมาก ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความ
แตกต่างกันไปตามบริบทของการใช้งานในแต่ละ
พ้ืนที่ 

2. กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

ราชการที่มีส่วน
ราชการใน
ภูมิภาค 

  เป็ นหน่ วยงานที่ ได้ รับ งบประมาณ ในการ
ด าเนินงานค่อนข้างสูงถึง 22,049.34 ล้านบาท  

 เป็นองค์กรที่มีส่วนราชการในภูมิภาค ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ใน TOR และตามพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 การด าเนินการผูกพันหนี้สามารถด าเนินการได้
เพียงร้อยละ 23.24 ต่ ากว่ าเป้ าหมายของ
กระทรวงมหาดไทยมากที่สุด 

 เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย 
และต้องควบคุมก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานในภูมิภาคด้วย 

 เป็นหน่วยงานท าเรื่องหารือคณะกรรมการ
วินิ จ ฉั ย ขอ งกรม บั ญ ชี กล างค่ อน ข้ างม าก 
เนื่ องจากความไม่ เชื่อมั่น ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบฉบับใหม่ ซึ่ ง
แตกต่างจากระเบียบปฏิบัติที่ เคยใช้อยู่ เดิม
ส าหรับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ท าให้มีความ
ล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างสูง 

3 จังหวัด
นนทบุรี 

ราชการส่วน
ภูมิภาค 

 เป็นหน่วยงานที่มีการผูกพันงบประมาณได้ต่ าสุด
ของประเทศ คือ ร้อยละ 11.12 เป็นจังหวัดที่ได้
งบประมาณในการด าเนินงานค่อนข้างสูง คือ 
316.414 ล้านบาท แต่สามารถผูกพันสัญญาได้
น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 



 
 

ที่ปรึกษาโครงการศกึษาเรื่องการศกึษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดและวธิีด าเนินการ                             รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

๓-106 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
ประเภท
หน่วยงาน 

เหตุผล 

 เป็นจังหวัดมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณที่
มากกว่า 50 ล้านบาทจ านวนมาก เนื่องจากมี
การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมือง ท าให้มีความน่าสนใจที่จะเข้าไปท างาน
ศึกษากระบวนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างว่า
เหตุใดจึงไม่สามารถผูกพันหนี้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด ไว้ เป็ น พ้ื นที่ ใกล้ กรุ ง เทพมหานคร 
สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลได้สะดวก บุคลากร
สามารถเดิ นทางเข้ ามาร่ วมสั มมนากลุ่ มที่         
ที่ปรึกษาจัดได้สะดวก 

4 เมืองพัทยา ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง คือ 
917.10 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้มีการผูกพันหนี้
เลย 

 เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่เกิดขึ้นหลายโครงการเพ่ือรองรับการก้าว
เป็นพ้ืนที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานที่มี
รูปแบบการบริหารราชการที่มีลักษณะเฉพาะ 
สมควรเข้าไปท าการศึกษากระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานเป็นพ้ืนที่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
สามารถเดินทางเข้ าไป เก็บ ข้อมูลและเชิญ
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนากลุ่มได้สะดวก 

5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 เป็ นหน่ วยงานที่ ได้ รับ งบประมาณ ในการ
ด าเนินงานค่อนข้างสูง คือ 3,200 ล้านบาทใน 
3 ปี (2559-2561) 

 ส า ม า ร ถ ผู ก พั น สั ญ ญ า ป ร ะ จ า ปี  2561           
ได้ค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 76.24 (รายงานการ
จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3) 

 เป็นหน่วยงานที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่หลายโครงการเพ่ือรองรับการก้าว
เป็นพ้ืนที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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 เป็นหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่ ในความรับผิดชอบและกรอบการใช้
งบประมาณตามแผน 3 ปี 

 เป็นหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร
การจัดซื้อจัดจ้างได้ค่อนข้างดี สมควรใช้เป็น
ต้นแบบในการศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดซื้อจัดจ้างในระดับท้องถิ่น 

6 เทศบาลนคร
แหลมฉบัง 

ราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่มีการส่งเสริม
การลงทุนของเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก        
มีการลงทุนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่หลายโครงการ     
มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับท่าเรือแหลม
ฉบังที่ก าลังขยายพ้ืนที่การให้บริการเพ่ือรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท าให้มีเงินนอก
งบประมาณจ านวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดมีโครงการขนาด
ใหญ่ที่ต้องใช้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ เกิดความรวดเร็วและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาล
แห่งนี้ ที่โทรหารือข้อกฎหมายและแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างกับคณะที่ปรึกษาของ สปร. พบว่า 
ปัจจุบันการจัดซื้อจ้างโครงการขนาดใหญ่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติยังขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เพ่ิงประกาศใช้ ท าให้มี
ปัญหาในการผูกพันสัญญากับคู่สัญญาของ
เทศบาล 

7 ธนาคารกรุง 
ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีสาขาทั่วประเทศ
มากกว่า 2,500 สาขา มีการใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างจ านวนหลายพันล้านต่อปี เป็น
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 รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ และมี
ระเบียบฯ ใช้เป็นของตนเอง เมื่อต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด ท าให้เกิด
ความล่ าช้ าและเสี ย เป รียบ ในการแข่ งขั น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างภาระการท างานให้มากขึ้น 
จ าเป็นต้องเพ่ิมบุคลากรและเครื่องมือในการลง
ระบบ เพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 บุคลากรขาดความเข้าใจในข้อกฎหมายเพราะ
เคยใช้ระเบียบขององค์กรต่างหาก ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจและไม่กล้าตัดสินใจเมื่อ
ต้องท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามที่ระเบียบฯ 
ก าหนด  

 ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
ประเทศได้ เนื่องจากไม่มีเอกสิทธิในการก าหนด
เงื่อนไขในสัญญา 

 เป็นตัวแทนรัฐวิสาหกิจที่ควรใช้มาตรา 7 (1) ที่ดี 
สมควรศึกษาเพ่ือสร้างต้นแบบในการปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม 

8 การเคหะ
แห่งชาติ 

รัฐวิสาหกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐบาล  

 มีงบประมาณด าเนินการค่อนข้างสูง 
 เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการแทรกแซงทางการเมืองสูง 

ท าให้มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกตรวจสอบเรื่องความโปร่งใส

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากแห่งหนึ่ง 
 มีบทเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องแบบบกพร่องโดยสุจริตค่อนข้างมาก 
สมควรเข้าไปท าการศึกษาเพ่ือถอดบทเรียนเป็น
ตัวอย่างส าหรับหน่วยงานอื่น 

9 โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว 

องค์การมหาชน  เป็นหน่วยงานที่เป็นต้นแบบขององค์การมหาชน
ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
ประเภท
หน่วยงาน 

เหตุผล 

 เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการค่อนข้างดี  
 ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง าน ทั่ ว ไป             

การบริหารงานคลัง และการบริการการจัดซื้อ 
จัดจ้าง สมควรเข้าไปเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ส ร้ า งต้ น แบ บ การบ ริ ห ารงาน ภ าค รั ฐที่ มี
ประสิทธิภาพสูง 

 เป็นหน่วยงานที่มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสู ง 
ท างานเป็นทีม และให้ความส าคัญกับการท างาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง และมี
รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย 

10 ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

องค์การมหาชน  เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณในการด าเนินงาน
ค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับงบประมาณในการ
ด าเนินงานค่อนข้างมาก 

 ที่ผ่านมาเป็นหน่วยงานที่ถูกส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทักท้วงเรื่องการจัดซื้อจ้างที่ไม่ถูกต้อง
เป็ น จ าน วนมาก  มี ลั กษ ณ ะการใช้ เงิน ผิ ด
วัตถุประสงค์ค่อนข้างมาก และการจัดซื้อจัดจ้าง
ในลักษณะเอ้ือประโยชน์ค่อนข้างสู ง ท าให้
ภาครัฐเสียประโยชน์ 

 เป็นต้นแบบในการศึกษากระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ า งว่ า  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ม ากน้ อ ย เพี ย งใด           
มีประเด็นต้องปรับปรุงอะไรบ้าง 

 

๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถาม  
๓ แบบ คือ 

๓.๒.๓.๑ แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 

๓.๒.๓.๒ แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด 
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๓.๒.๓.๓ แบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการจัดซื้อ         
จัดจ้างในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

(ตัวอย่างแบบสอบถามปรากฏในภาคผนวกท่ี ๓) 

๓.๒.๔ การสร้างแบบสอบถาม 

การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๒.๔.๑ ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๔.๒ รวบรวมจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของต่างประเทศและ
ประเทศไทย 

๓.๒.๔.๓ รวบรวมข้อมูลจากการให้ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐที่เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐” (รุ่นที่  ๑ ) เมื่ อวันที่  ๑๘  - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ โรงแรมพลูแมนแกรนด์
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

๓.๒.๔.๔ รวบรวมจากรายงานผลการให้ค าปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
การเงิน การคลังและพัสดุ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่  
๗ เมษายน ๒๕๖๐ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑  

๓.๒.๔.๕ รวบรวมจากรายงานผลการให้ค าปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารพัสดุของส านักงานพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๓.๒.๔.๖ รวบรวมจากรายงานผลการให้ค าปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ - ๖ เมษายน 
๒๕๖๑  

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้ 
ความรู้สึกของบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อการถูกบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ    
และใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติตามกฎหมาย         
การสร้างแบบประเมินดังกล่าวคณะที่ปรึกษามีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

๑) การสร้างแบบสอบถามเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบข้อความเพ่ือใช้ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐ ข้อ แล้วให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเลือกตอบว่าข้อใดผิดและข้อใดถูก 
รายละเอียดข้อความที่ถามมีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี ๓.๓ :  แสดงข้อความท่ีใช้วัดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ที่ต้องปฏิบัติของบุคลากร 
ในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับที่ ข้อความ 

๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ 
นี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยเงินงบประมาณ เงินกู้ และ 
เงินช่วยเหลือ 

๒ การพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การซื้อ การจ้าง การจ าหน่าย 

๓ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามหนังสือ กวพ. ที่ กค 
(กวพ.) 0421.3/ว299 ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2558 สามารถซื้อได้ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

๔ การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

5 การจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามหนังสือ กวพ. ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2558 ได้แก่ เป็นงานจ้างที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่
ทางราชการ การจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามหนังสือ กวพ. ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว299 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ได้แก่ เป็นงานจ้างที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจ
เสียหายแกทางราชการ  

6 การซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ได้แก่ 
การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๗ การซื้อหรือการจ้างในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าคนหนึ่งคนใด ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น 
และให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้างก็ได้  

๘ รายงานขอซื้อขอจ้างต้องระบุหัวข้อให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 

๙ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าไม่ควรอยู่ในคณะกรรมการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๑๐ การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
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๒) การสร้างแบบวัดความรู้สึกของบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อ 
การถูกบังคับใช้กฎหมายใหม่ ๒ ฉบับ การวัดทิศทางความรู้สึกต่อการต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ  
คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบสอบถามในลักษณะการแสดงความเห็นต่อข้อความที่เป็นบวกและลบ
จ านวน ๘ ข้อความ เป็นข้อความด้านบวกจ านวน ๔ ข้อความ และ ข้อความด้านลบจ านวน  
๔ ข้อความ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความเห็นต่อข้อความได้ตั้งแต่ระดับที่เห็นด้วย  
น้อยที่สุดไปจนถึงระดับเห็นด้วยมากที่สุด ระดับความเห็นต่อข้อความม ี๕ ระดับ คือ 

 

ระดับความเห็น หมายถึง 

5 เห็นด้วยกับข้อความอย่างยิ่ง 

4 เห็นด้วยกับข้อความมาก 

3 เห็นด้วยกับข้อความน้อย 

2 ไม่เห็นด้วยกับข้อความเลย 

1 ไม่สามารถประเมินได้ 

 

ข้อความที่ใช้ในการวัดความรู้สึกต่อการบังคับกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับมีดังนี ้

 

ตารางที่  ๓ .4 :  แสดงข้อความที่ ใช้ประเมินความรู้สึกของบุคลากรในหน่วยงานที่ เป็น                  
กลุ่มตัวอย่างต่อการต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ๒ ฉบับ 

 
ล าดับที่ ข้อความ 

๑ ระเบียบฯ ฉบับใหม่มีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ สร้างความสับสนในการปฏิบัติงาน ท าให้งานล่าช้า ไม่ตอบสนองนโยบาย
ของส่วนราชการ (-)  

๒ การที่ระเบียบใหม่ก าหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างและทุกวิธี ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน
กว่าเดิม (-) 

๓ การก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าหน้าที่ตามที่ระเบียบฯ ฉบับใหม่ก าหนด               
ท าให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสเรียนรู้ข้อกฎหมายและวิธีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
มากขึ้น (+) 
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ล าดับที่ ข้อความ 

๔ การก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงท าให้สามารถสร้างเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
ทีด่ี เพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (+) 

๕ การก าหนดให้มีการประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนที่จะสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการอ่ืน ท าให้หน่วยงานประสบปัญหาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ (-) 

๖ การก าหนดให้กฎหมายมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท และใช้กับเงิน
งบประมาณ เงินกู้ และเงินรายได้ท่ีหน่วยงานจัดหามาได้เอง ท าให้สามารถควบคุม                
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐได้รัดกุมมากกว่าเดิม (+) 

๗ การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตามที่ระเบียบฯ ฉบับใหม่ก าหนดใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง
มากขึ้น สร้างภาวะผู้น าที่ดีแก่บุคลากรของหน่วยงาน (+) 

๘ การให้ความส าคัญกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เจ้าหน้าที่
พัสดุไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลตาม
กรอบที่ระบบก าหนด (-) 

 

ค าตอบที่ได้จะถูกตีความดังนี้ 

ความเห็นต่อข้อความที่เป็นลบจะถูกน ามาหาค่าเฉลี่ย เพื่อจัดล าดับความรู้สึกต่อการ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน หมายถึง 

๑.๐๑ – ๒.๖๐ เป็นความรู้สึกท่ีดี (บวก)กับการบังคับใช้กฎหมาย 

๒.๖๑ – ๕.๐๐ เป็นความรู้สึกไม่ดี (ลบ) ต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
 

ส าหรับความเห็นต่อข้อความที่ เป็นบวกจะถูกน ามาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือจัดล าดับ
ความรู้สึกต่อการต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ดังนี้ 

 

ช่วงคะแนน หมายถึง 

๑.๐๑ – ๒.๖๐ เป็นความรู้สึกไม่ดี (ลบ) ต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

๒.๖๑ – ๕.๐๐ เป็นความรู้สึกท่ีดี (บวก)กับการบังคับใช้กฎหมาย 
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๓) แบบประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะที่ปรึกษา
ได้ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๔๗ ประเด็น สามารถน ามาเข้ากรอบการวิเคราะห์ของ The 7’sMckinsey 
Framework และ PEST Analysis ได้ดังนี ้

ตารางที่ ๓.5 :  แสดงปัจจัยภายในและภายนอกที่ได้จากการรวบรวมจากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๔๗ 
ประเด็น 

ล าดับ ข้อความ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
๑ งบประมาณในการจัดท าโครงการไม่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
Strategy  

๒ งบประมาณในการจัดท าโครงการเกิดจากการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์โดย
คณะท างานภายในกลุ่มงาน/ส านัก 

Strategy  

๓ งบประมาณในการจัดซื้อพัสดุและบริการเกิดจาก 
การสั่งการของผู้บริหารของหน่วยงาน 

Strategy  

๔ งบประมาณท่ีตั้งไว้เกิดจากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของกิจกรรมที่ต้องด าเนินงานอย่างละเอียด 

Strategy  

๕ มีข้ันตอนในการด าเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
ท าสัญญาที่ยาวและผ่านจุดต้องวินิจฉัยหลายจุด  
ท าให้มีการต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง 

Structure  

๖ มีการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมจากข้ันตอนที่ก าหนดตามระเบียบฯ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

Structure  

๗ กลุ่มงาน/ส านักจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มี
การประชุมร่วมกัน ท าให้เกิดการซื้อจัดจ้างบางห้วง
เวลามีปริมาณมากเกินความสามารถของฝ่ายจัดหา 
จะด าเนินการได้ทัน 

Shared  
Values 

 

๙ มีการจัดท าบัญชีคู่ค้าที่เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

System  

๙ มีการจัดท าข้อมูลราคากลางของพัสดุและบริการที่
เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อ

System  
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ล าดับ ข้อความ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
จัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน 

๑๐ การด าเนินการ   จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านักไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ขึ้นอยู่กับการตีความของคณะกรรมการที่ 
แต่ละส านักแต่งตั้ง 

Style  

๑๑ มีการจัดท าคู่มือแสดงวิธีการและข้ันตอนในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีตามท่ีระเบียบฯ 
ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และ
ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติทราบโดยทั่วถึง 

System  

๑๒ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
เป็นระบบ และมีการจัดท าระบบข้อมูลผู้ทิ้งงาน
เผยแพร่ในระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน 

System  

๑๓ มีการจัดท า Check list ที่ต้องด าเนินการของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบฯ ก าหนดและ
แนบไว้พร้อมเอกสารการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้ผู้ลงนามเกิดความมั่นใจ 

System  

๑๔ การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ  
ท าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเผชิญกับรูปแบบการท างานที่
หลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
รูปแบบการท างานแบบประสานประโยชน์ร่วมกัน 

System  

๑๕ ส านักในหน่วยงานมองการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ถูก
มอบหมายให้เป็นภาระต้องท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วหาก
ยังไม่ม่ันใจในประเด็นที่เป็นปัญหา บางส านักเก็บ
เรื่องไม่ด าเนินการต่อ 

Style  

๑๖ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังท างานแบบตอบสนองความ
ต้องการเมื่อถูกร้องขอ (Reaction to Request)   
ขาดการท างานแบบ Proactive to Plan 

Staff  

๑๗ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความ
เข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการที่ส านัก ต้องการซื้อหรือ
จ้าง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องเรื่อง
คุณลักษณะของสิ่งที่ซื้อหรือจ้างได้ 
 

Staff  
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ล าดับ ข้อความ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
๑๘ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความ

เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ  
Staff  

๑๙ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความ
เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบอย่างถ่องแท้ 

Staff  

๒๐ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ท าให้ไม่สามารถควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าของเรื่องได้ถูกต้อง 

Staff  

๒๑ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระเบียบข้อบังคับใน
สถานการณ์ซื้อจ้างที่แตกต่างไป 

Staff  

๒๒ ส านักท่ีเป็นเจ้าของโครงการไม่ให้ความส าคัญกับการ
สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุไว้
ในระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 

Staff  

๒๓ เจ้าหน้าที่ท่ีส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ 
ขาดความเข้าใจในระเบียบที่ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ท า
ให้ต้องหารือตลอดเวลา  

Staff  

๒๔ เจ้าหน้าที่ท่ีส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ 
ขาดความเข้าใจในการด าเนินการตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ เพราะมีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักด าเนินการเป็นส่วนเสี้ยว 

Staff  

๒๕ ส านักเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้องค์ความรู้
ที่สั่งสมไว้ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างสม่ าเสมอ 

Staff  

๒๖ ขาดความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบทบาทการบริหารสัญญา 

Staff  

๒๗ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ  
ขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อหารือที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกัน 

Staff  

๒๘ เจ้าหน้าที่มีทัศนคติต่องานการซื้อจ้างว่าเป็นภาระงาน
ที่ไม่ใช่หน้าที่ของส านัก ฝ่ายจัดหาควรด าเนินการให้
ทั้งหมด 
 

Style  
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ล าดับ ข้อความ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
๒๙ เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 

ที่ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหา รักษาแต่ผลประโยชน์ของ
ตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของหน่วยงาน 

Style  

๓๐ บางห้วงเวลามีปริมาณงานมากกว่าปริมาณเจ้าหน้าที่
ของแต่ละส านักและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

Staff  

๓๑ คุณภาพคนที่มาท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้
มาตรฐาน ส่วนมากมาเพราะอยากได้ต าแหน่ง  
หรือถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการลงโทษ 

Staff  

๓๒ ส านักและ    ฝ่ายจัดหาท างานไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างท างาน 
ที่ตนรับผิดชอบ ไม่มีการหารือร่วมกันในการประชุม
ของคณะกรรมการแต่ละชุด เพราะฝ่ายจัดหามีงาน
มาก 

Style  

๓๓ ทุกส านักท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 
ขาดการท างานแบบบูรณาการ เป็น “Collective 
Gain) 

Style  

๓๔ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ของส านักและฝ่ายจัดหา 
ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง และ  
เพ่ือนร่วมงาน 

Staff  

๓๕ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร  
มีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติ
บ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ 

 Technology 

๓๖ เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ทันททีางโทรศัพท์ ต้องไปหารือด้วยตนเอง 

 Technology 

๓๗ ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก สร้างความไม่มั่นใจแก่
ผู้ปฏิบัติ 

 Technology 

๓๘ มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถ
เข้าระบบในเวลาราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลา
ราชการ ท าให้เสียงบประมาณการด าเนินงานเพิ่ม 
(ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูโภคขณะปฏิบัติงาน) 
 

 Technology 
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ล าดับ ข้อความ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
๓๙ การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ

เอกสารหลักฐานการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
ท าให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเพื่อส่งมอบให้
คณะกรรมการแก่หน่วยงาน 

 Technology 

๔๐ การต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ 
ครุภัณฑ์และการจ้างแรงงานเสริม เพื่อด าเนินการลง
ข้อมูลของหน่วยงาน 

 Technology 

๔๑ ความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ 
สร้างภาระการใช้ดุลยพินิจแก่หน่วยงานภาครัฐมาก 

 Technology 

๔๒ การที่รัฐบาลมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยลง เนื่องจาก
จะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ ท าให้ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐ ไม่ม่ันใจในความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หากด าเนินการแล้วผิดระเบียบฯที่ก าหนด
ไว้ 

 Politics 

๔๓ การแทรกแซงของผู้บริหารระดับสูง (รัฐมนตรี  
ผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี) ในการสั่งซื้อ 
สั่งจ้าง 

 
 

Politics 

๔๔ การเร่งรัดการผูกพันหนี้ของส านักงบประมาณ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ท าให้เกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานบกพร่อง ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
เลือกไม่ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัย 

  
Environment 

๔๕ การตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินที่เน้นการปฏิบัติงานตามพันธกิจทางกฎหมาย 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการบางโครงการได้ 
เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 Environment 
 

๔๖  การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยการร้องเรียนผ่านศูนย์
ด ารงธรรมหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างชะงักงัน 

 Social 

๔๗ การที่มีการก าหนดให้ต้องซื้อสินค้าและบริการจาก
ชุมชน ท าให้ได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและต้องซื้อ
เพราะเป็นพัสดุหรือบริการที่ได้รับการสนับสนุน 

 Social 
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ประเด็นข้างต้นจะถูกน าไปถามโดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ๒ อย่างคือ 

๑) โอกาสที่ปัจจัยภายในและภายนอกจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
มี ๕ ระดับ คือ 

 

ระดับ แปลความว่า 

5 เกิดข้ึนเกือบทุกครั้ง 

4 เกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ  

3 เกิดข้ึนบางครั้ง 

2 มีโอกาสเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 

1 มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณียกเว้นเท่านั้น       

 

๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัจจัยภายในและภายนอกดังกล่าว มี ๕ ระดับ
เช่นกัน คือ 

 

ระดับ แปลความว่า 

5 มีผลกระทบสูงมาก 

4 มีผลกระทบสูง 

3 มีผลกระทบปานกลาง 

2 มีผลกระทบน้อย 

1 มีผลกระทบน้อยมาก 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องน าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแล้วต้องจัด
ช่วงชั้นคะแนนใหม่ เพ่ือให้สามารถตีความโอกาสที่จะเกิดขึ้นของปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผล  
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัย
ภายในและภายนอกดังกล่าวเกิดข้ึน ช่วงคะแนนจะถูกตีความ ดังนี้ 
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๑) โอกาสที่ปัจจัยภายในและภายนอกเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 

ช่วงคะแนน แปลความว่า 

๔.๒๑ – ๕.๐๐   เกิดข้ึนเกือบทุกครั้ง 

๓.๔๑ – ๔.๒๐   เกิดข้ึนค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ  

๒.๖๑ – ๓.๔๐   เกิดข้ึนบางครั้ง 

๑.๘๑ – ๒.๖๐   มีโอกาสเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 

๑.๐๐ –  ๑.๘๐ มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณียกเว้นเท่านั้น       

 

๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก 

 

ช่วงคะแนน แปลความว่า 

๔.๒๑ – ๕.๐๐   มีผลกระทบสูงมาก 

๓.๔๑ – ๔.๒๐   มีผลกระทบสูง 

๒.๖๑ – ๓.๔๐   มีผลกระทบปานกลาง 

๑.๘๑ – ๒.๖๐   มีผลกระทบน้อย 

๑.๐๐ –  ๑.๘๐ มีผลกระทบน้อยมาก 
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ผลกระทบในที่นี้คือผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน/เป้าหมายความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมี ๕ ระดับ คือ 

 

ช่วงคะแนน แปลความว่า 

๔.๒๑ – ๕.๐๐   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จมากกว่าร้อยละ ๘๕ 

๓.๔๑ – ๔.๒๐   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๗๐ 

๒.๖๑ – ๓.๔๐   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๕๐ 

๑.๘๑ – ๒.๖๐   มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๓๐ 

๑.๐๐ –  ๑.๘๐ มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๑๐ 

 

๓) การประเมินค่าความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็น             
กลุ่มตัวอย่าง 

การประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบอกให้ทราบว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีปัจจัย
อะไรบ้างที่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าประเด็น
ความเสี่ยงที่ส าคัญมีอะไรบ้าง เพ่ือน าประเด็นเหล่านั้นมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ 
จึงต้องท าการประเมินค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่ามีความรุนแรงระดับใด ในการประเมินค่าความเสี่ยง
คณะที่ปรึกษาได้ใช้แบบประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างมาหาค่ า 
ความเสี่ยง โดยใช้สูตรการหาค่าความเสี่ยงดังนี้ 

 

สูตรหาค่าความเสี่ยง 

 

 

ระดับความเสี่ยง หรือ ค่าความเสี่ยง =  โอกาสที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยง x  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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ผลคูณที่ได้จะถูกน ามาหาน้ าหนักความเสี่ยง โดยการสร้างเกณฑ์บอกน้ าหนักความเสี่ยงดังนี้ 

 

ช่วงคะแนน 

ความเสี่ยงระหว่าง 
เท่ากับ 

๒๐.๒๑ – ๒๕.๐๐ น้ าหนักความเสี่ยงรุนแรงมากที่สุด 

๑๕.๔๐ – ๒๐.๒๐ น้ าหนักความเสี่ยงรุนแรงมาก 

๑๐.๖๐ – ๑๕.๓๙ น้ าหนักความเสี่ยงรุนแรงปานกลาง 

๕.๘๐ – ๑๐.๕๙    น้ าหนักความเสี่ยงรุนแรงน้อย 

๑.๐๐ – ๕.๗๙ น้ าหนักความเสี่ยงรุนแรงน้อยมาก 

 

๓.๒.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บข้อมูลคณะที่ปรึกษาได้ออกแบบการเก็บข้อมูลเป็น ๓ ส่วน คือ 

๓.๒.๔.๑ การเก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่ม ๆ ละประมาณ ๑๐-๑๕ คน จ าแนกตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กรอบที่กฎหมายใหม่ก าหนด คือ 

๑) ปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม เก็บข้อมูลโดย  
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

๒) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเก็บข้อมูลโดย นางสาววราภรณ์              
เตชะวัฒนเศรษฐ์ 

๓) ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบจากตรวจสอบภายในและภายนอก       
เก็บข้อมูลโดย นายอุทัย ทองคุ้ม ผู้เชี่ยวชายด้านกฎหมายและการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในภาครัฐ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มจ านวน ๑๐ ครั้ง ดังรายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้ 
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ตารางท่ี ๓.6 :  แสดงการจัดประชุมกลุ่มเพื่อหารือข้อกฎหมาย การด าเนินงานตามกระบวน 

การจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบท้ังภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน 

ล าดับที ่ ช่ือหน่วยงาน วันและเวลาที่จัด สถานท่ีจัด 
๑ กรมชลประทาน วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
โรงแรมพลูแมน แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 
ห้อง Ballroom Junior 

๒ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

โรงแรมพลูแมน แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 
ห้อง Ballroom Junior 

๓ จังหวัดนนทบุร ี วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

โรงแรมริชมอนด์ นนทบุร ี
ห้อง ทิพวรรณ ๒ 

๔ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โรงแรมปทุมวัน ปรินสเ์ซส 
กรุงเทพมหานคร 
ห้องประชุม Executive  

๕ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

๖ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (องค์การมหาชน) 

วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมส านักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสรมิสุขภาพ 

๗ การเคหะแห่งชาต ิ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมการเคหะแห่งชาต ิ

๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุร ี
ห้องประชุมอันดามัน 

๙ เทศบาลนครแหลมฉบัง วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุร ี
ห้องประชุมอันดามัน 

๑๐ เมืองพัทยา วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 

๓.๒.๔.๒ การเก็บข้อมูลโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มตอบแบบสอบถามจ านวน ๓ ชุด 

๓.๒.๔.๓ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviews) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ นิติกร 
และเจ้าของโครงการ 

๓.๒.๕ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

คณะที่ปรึกษาได้น าผลการศึกษาของแต่ละหน่วยงานน าเสนอให้เจ้าของหน่วยงานตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมมาจากการให้ตอบแบบสอบถามและการให้น าปัญหามาหารือ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บได้ถูกต้อง เป็นลักษณะการทานสอบข้อมูลเพ่ือย้ าความม่ันใจว่า 
ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์เป็นจริงตามที่ผู้ให้ข้อมูลน าเสนอให้คณะที่ปรึกษารับทราบ การจัดกิจกรรม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด าเนินการโดยจั ดประชุมแถลงผลการศึกษา ในวันที่                
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๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินส์เซส ห้องจามจุรี Ballroom A เวลา ๙.๐๐ - 
๑๒.๓๐ น.  

 ๓.๒.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๒.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

คณะที่ปรึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 
และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation) 

๓.๒.๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  คณะที่ปรึกษาใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาที่จดบันทึกได้จากการประชุมกลุ่มเพ่ือหารือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวแทนที่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างน าเสนอในการประชุมกลุ่ม
ข้อมูลที่บันทึกเทปถูกถอด และจัดพิมพ์เป็นข้อความ ข้อความที่ได้จากการถอดเทปถูกน ามาจัด
ระเบียบข้อมูลเป็นประโยค โดยจัดท าเป็นตัวบ่งชี้  ( Index) ตามประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างหารือ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน หลังจากนั้นจึงใช้เทคนิค Content Analysis วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้  
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บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 

ในบทนี้ คณะที่ปรึกษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามและการเข้าร่วมหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกระบวนและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่กฎหมายใหม่ทั้ง ๒ ฉบับก าหนด โดยจะน าเสนอผลการศึกษาตามกลุ่มที่ผู้ว่าจ้างก าหนด คือ 
กลุ่มราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มองค์การ
มหาชน  

ส าหรับรายละเอียดที่จะน าเสนอในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุก่อนและหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ าแนกตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
กลุ่มราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มองค์การมหาชน (TOR ข้อ ๓.๑) 

๒. กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการ
บังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกระบวนและขั้นตอนที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด รวมตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในบริบท ดังนี้ 

 ผลกระทบต่อบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงาน (จ าแนกตามหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม) (TOR ข้อ ๓.๒ และ ๓.๓) 

๓. บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด รวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะด้าน
การบริหารงานพัสดุของภาครัฐ) 

๕. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาข้อกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างของภาครัฐ (TOR ข้อ ๓.๔) 

รายละเอียดของการศึกษาจะน าเสนอโดยล าดับดังนี้ 
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๔.๑  กลุ่มภาคราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

๔.๑.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุก่อนและหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มนี้ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานทั้ง ๓ แห่งนี้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ                
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด คณะที่ปรึกษา
ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ฯ  ก าหนด กับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้ างตามที่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด พบว่ามีความแตกต่างไปในเรื่องต่อไปนี้ 

๔.๑.๑.๑  ความแตกต่างของกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น  
เมื่อถูกบังคับใช้กฎหมายใหม่ 

1) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕49 ข้อ ๘ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการส่วนกลางและ
ภูมิภาค ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา มีการก าหนด
รูปแบบหรือหัวข้อของร่าง TOR  มีการจัดท าแนวทางการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคู่มือ
การจัดท าประกาศร่าง TOR เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทราบถึงการจัดท า
ร่างขอบเขตของงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการน าสาระส าคัญ 
ที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือรับฟังค า
วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เม่ือบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครั ฐ  พ.ศ .  ๒๕๖๐ การจัดท าร่ างขอบเขตของงาน (TOR)  หรือรายละเ อียด 
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คุณลักษณะเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ข้อ ๒๑ 
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง แต่ไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง และเงื่อนเวลา
ไว้ และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุม
ของคณะกรรมการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๒)  การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๘  ก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ ๖ วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธี
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา และวิธีประกวดราคา ก าหนดเงื่อนไขของแต่ละวิธีไว้ตามวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง วิธีพิเศษและวิธี
กรณีพิเศษก าหนดเป็นรายกรณี ส่วนวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งต่อมามีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕49 ก าหนดให้การจัดซื้อ/จ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
ต้องด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

แต่ตามกฎหมายใหม่ก าหนดให้พิจารณาเงื่อนไขของแต่ละวิธี ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดไว้เป็นราย
กรณีหลายกรณี (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔-
๖๘) และก าหนดให้แสดงเหตุผลที่เลือกวิธีนั้นไว้ด้วย แต่มีข้อก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐ
เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน” รวมทั้งกรณีอ่ืนที่ให้ใช้วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตาม (ก) – (ซ) อีกวิธีละ 8 กรณี (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๑) และ (๒)) 

๓)   การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๐ (๑) (๒) 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุดจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนด 

ในขณะที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและต้องก าหนด
น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน ซึ่งไม่มีในระเบียบเก่า แต่ไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
แบบหรือตัวอย่างแนวทางในการก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้  
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๔)  การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ในระบบและ           
ปิดประกาศ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓ วรรคสอง 
ก าหนดให้จัดท าแผนการจัดหาเฉพาะวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา  แต่ไม่ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่แผนการจัดหา 

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 11 ก าหนดให้มีการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
สู่สาธารณะในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
(ยกเว้นบางกรณีตามมาตรา 11) มิฉะนั้นจะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างได้ และให้รีบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว  
แต่ไม่ก าหนดว่าต้องประกาศเมื่อใด (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 1๒) 

๕)   การยื่นและรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๒) ก าหนดให้ยื่นและรับซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้นหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดให้
ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก าหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน าเอกสาร
นั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าวมาส่งในภายหลัง (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44  
วรรคสอง)  

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคแยกมาต่างหาก (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง) และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่ก าหนดก่อน แล้วจึงคัดเลือกผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
ข้อ ๘3 (๓))  

๖)  การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕49 ข้อ 9 (1) ก าหนดให้มีการรับซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้นหาผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อนที่จะมีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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แต่ตามระเบียบใหม่ กรณีที่มีเกณฑ์ด้านเทคนิคต้องพิจารณาพร้อมกับเกณฑ์ราคา 
(ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๘3 (2)) เว้นแต่กรณีที่ค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติ
ของผู้ ยื่ นข้อเสนอ ซึ่ งอาจจะมีข้อ เสนอที่ ไ ม่อยู่ ในฐานเดียวกัน  ซึ่ งหน่วยงานของรั ฐ 
อาจก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคแยกมาต่างหากเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น 
ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนน 
ข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด แล้วจึงจะด าเนินการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต่อไป (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และข้อ ๘3 (๓))  

๗)  การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕49 ข้อ 9 (1) และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ๒๕35 ข้อ 49 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค
เพ่ือยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการประกวดราคา  

แต่ตามระเบียบใหม่ ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๕๕ (๑)) 

๘) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕49 ข้อ 10 (4) ในการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการแจ้งผลการพิจารณาที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายทราบ  

แต่ตามระเบียบใหม่ ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศ และ
แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ หลังจากที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจได้อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ส าหรับการซื้อหรือจ้างทุกวิธี และ
ทุกกรณี (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 42 ข้อ 59 ข้อ 60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81) 

๙) การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ๒๕49 ข้อ 10 (5) ก าหนดให้มีการอุทธรณ์ได้ทั้ง
การคัดเลือกเบื้องต้นและผลการพิจารณา โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่เห็นด้วยกับผลการเสนอราคา
อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และเมื่อ กวพ.อ. ได้รับอุทธรณ์ 
หรือร้องเรียน ให้แจ้งหน่วยงาน เพ่ือระงับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
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แต่ตามระเบียบใหม่ ก าหนดให้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยื่นอุทธรณ์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๑7) จะลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์แล้ว 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 1๖1  
วรรคสอง) 

๑๐)  การบริหารสัญญา 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕35 ข้อ 137 ถึงข้อ 140 ก าหนดให้การ
บริหารสัญญาเป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ  

แต่ตามกฎหมายใหม่ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑00) โดยไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ ในการบริหาร
สัญญา และแบบหรือตัวอย่าง หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่บริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และตามระเบียบฯ หมวดการบริหารสัญญา ยังให้อ านาจหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด ๖ ข้อ 183) 

๔.๑.๑.๒ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติการเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงปฏิบัติการที่ คาดว่าจะเกิดเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบของกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ พบว่าจะมี
ผลกระทบดังนี้ 

๑) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การก าหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้างมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ โอกาส และความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่
จะได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง ซึ่งหากใช้ดุลยพินิจ
ผิดพลาดอาจเข้าข่ายเป็นการก าหนดเงื่อนไขกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด
อย่างไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดและโทษ  แต่ไม่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง และเงื่อน
เวลา รวมทั้งไม่มีการก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ 
ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้
ชัดเจน ว่าต้องท าอย่างไร เมื่อใด และต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือวิธี
ปฏิบัติ ใดบ้าง หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ต้องใช้ขอบเขตของ
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งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เคยใช้หรือที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
ในการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

๒)   การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่กรณีท่ีให้ใช้
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖) ท าให้ในทางปฏิบัติ
ตีความได้ 2 ทางเลือก คือ เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน กับเลือกใช้วิธีตามกรณีที่ก าหนดไว้
ใน (ก) – (ซ) ซึ่งจะท าให้ได้พัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและรวดเร็วกว่า แต่เจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการ และผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจส่วนใหญ่เกรงกลัวที่จะถูกทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน จึงเลือกที่จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
(ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการนานกว่าวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงมาก) 

๓)  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

การก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์ด้านเทคนิคหรือด้านคุณภาพไว้มากหรือน้อย มีผลกระทบ
โดยตรงต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่จะได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้ชนะการซื้อหรือ
การจ้าง และเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ การใช้ดุลยพินิจผิดพลาดอาจเข้าข่ายเป็นการก าหนด
เงื่อนไขกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอันเป็นความผิดและต้องรับโทษ และ
ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาและท าความเห็นเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจอาจมีความผิดและต้องรับโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒๐  
วรรคสอง) และคณะกรรมการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็น
เป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจส่วนใหญ่ 
เกรงกลัวจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน เมื่อเกิดปัญหาใน
การตีความที่ไม่ตรงกันจึงเลือกที่จะรอให้มีแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่างที่ชัดเจนก่อน หรือ
เลือกที่จะใช้ตามตัวอย่างที่พบเห็นจากคู่มือหรือที่หน่วยงานอื่นประกาศในระบบฯ   

๔)  การจัดท าและการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและปิด
ประกาศ 

การไม่ก าหนดว่าต้องประกาศเมื่อใดให้ชัดเจน แต่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรีบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 12) รวมทั้งในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอขอ
ความเห็นชอบและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีใหม่ (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 13)  ท าให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
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เลือกที่จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เมื่อพร้อมที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีตามแผน ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนให้ยุ่งยาก 
และไม่ถูกผู้บริหารติดตามเร่งรัด 

๕)  การยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

การก าหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารผ่านทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
ก าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่น
ข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารนั้น
พร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าวมาส่งในภายหลัง (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 วรรคสอง 
ข้อ 54 และข้อ 55 (๑))  มีปัญหาในการปฏิบัติมากเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถคาดหมายได้ว่า
เอกสารดังกล่าวจะมีปริมาณเท่าใด ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
เอกสารมาส่งในภายหลังตามท่ีระเบียบให้ทางเลือกไว้ได้  

๖)  การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้มีการพิจารณาคุณสมบัติและให้คะแนนข้อเสนอ
ด้านเทคนิคก่อน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑) วรรคสอง และข้อ 83 (๓)) เป็นปัญหาทาง
ปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการไม่สามารถคาดหมายได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะมีเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันหรือไม่ อย่างไร ท าให้ไม่สามารถหาเหตุผลที่จะก าหนดให้มีการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าก่อน ตามที่ระเบียบก าหนดได้ และเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการส่วนใหญ่เกรงกลัวว่า
หากไม่มีเหตุผลเพียงพออาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน  
ว่าเป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือพิจารณาที่กีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่รายหนึ่งรายใดได้ เมื่อเกิดปัญหา
ในการตีความที่ไม่ตรงกันจึงเลือกท่ีจะไม่ก าหนดเป็นเงื่อนไขดังกล่าว  

๗)  การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

การก าหนดให้คณะกรรมการจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)) ในทาง
ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกับคณะกรรมการ ในการพิมพ์ จัดเรียง เข้าเล่มหรือใส่แฟ้ม โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ่ ที่มีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก และที่มีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนมาก 
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ซึ่งตามระเบียบเก่าเป็นหน้าที่ของผู้ค้าแต่ละรายเป็นผู้จัดท าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว 
แต่ตามระเบียบใหม่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็น
ผู้จัดพิมพ์แทนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนเท่าใด หรือมีเอกสารประกอบการ
ยื่นข้อเสนอปริมาณมากน้อยเพียงใด เป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการและเสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ 

๘)   การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

การก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เห็นชอบและผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้วในระบบ ส าหรับการซื้อหรือจ้างพัสดุทุกวิธี  (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 42 ข้อ 59 ข้อ 60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81) รวมทั้งที่ใช้ใน                
ราชการลับ หรืองานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ (มาตรา ๕๖ (๑) 
(ฉ)) ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เป็นราชการลับ หรือเป็นความลับ หรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๑) (ฉ))  หรือเกี่ยวกับความมั่นคง
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๑) (ซ) และกฎกระทรวงก าหนดกรณีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖1)) 

นอกจากนี้ กรณีซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นการเจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการโดยตรงย่อมไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ การแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบเพ่ือให้ผู้เสนอ
ราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ จึงเป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่   

๙)  การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการน าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโดยเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ ยื่น
ข้อเสนอทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐาน
ชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน ย่อมเป็นการด าเนินการตามหลักการความโปร่งใส 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๘ (๒) แล้ว การก าหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่ 
วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๑๗)  จึงเป็นการสร้างภาระ 
ที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรอหรือชะลอการท าสัญญาไว้
ไม่น้อยกว่า ๙ วัน แม้จะไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ และหากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ก็ต้องรอต่อไปอีกจนกว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ (ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วั นที่ได้รับอุทธรณ์)  
ไม่ว่าผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร   
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๑๐)  การบริหารสัญญา 

การไม่ก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติหน้าที่ และแบบหรือตัวอย่างหลักฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งการ
เรียกค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้อนุมัติกรณี
ที่มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา (ซึ่งต้องมีการแก้ไขสัญญาให้ผู้มีอ านาจอนุมัติและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา) และกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
แต่คู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ใครจะมีอ านาจในการ
พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เพราะการบอกเลิกสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสัญญา
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พระราชบัญญัติฯ  
มาตรา ๑00) แต่ตามระเบียบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ 
(ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 183) เป็นปัญหาทางปฏิบัติในการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่าง
คณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้น
ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  

๔.๑.๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงระบบเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงระบบเมื่อด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาค พบว่ามีผลกระทบในเชิงระบบในเรื่องต่อไปนี้ 

๑)   การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การไม่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง และเงื่อนเวลาในการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ส่งผลให้มีการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างล่าช้า และไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบ เช่น วัตถุประสงค์การใช้งานต้องการพัสดุที่มีเทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือ
คุณภาพสูง แต่ก าหนดเกณฑ์ราคาอย่างเดียวส่งผลให้เจ้าของโครงการไม่ได้ใช้พัสดุที่มีเทคโนโลยีหรือ
เทคนิคหรือคุณภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้งาน ตามหลักการ ความคุ้มค่าของ
พระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 (1)) รวมทั้งมีการตีความไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่
หรือคณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็นเพ่ือเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในหลายขั้นตอนก่อนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ส่งผลให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ได้พัสดุไม่ทันต่อก าหนดเวลาที่ต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    
ตามหลักการความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 
(3)) 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบ 
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21)       
ไม่เคยมีในระเบียบเก่า หัวหน้าของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่จึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ได้ก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการ หรือก าหนดแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง  

๒)   การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

การก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน” และกรณีที่ให้
ใช้วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) อีกวิธีละ 8 กรณี (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖) 
ท าให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติในการตีความว่าหน่วยงานของรัฐต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เท่านั้น หรือสามารถเลือกใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามกรณีที่ก าหนดใน  (ก) – (ซ) ท าให้
หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามกรณีที่มีวงเงินตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งไม่ยุ่งยากและได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี และไม่ต้องประกาศเผยแพร่ราคากลาง โดยจัดท าโครงการของบประมาณประจ าปีในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓)  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

การไม่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง ในการก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ท าให้การก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ล่าช้า ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่เป็นไปตามข้อก าหนดบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ
ระเบียบกฎหมาย เช่น ตามวัตถุประสงค์การใช้งานต้องการพัสดุซึ่งมีเทคนิคหรือคุณภาพสูง สูงมาก 
หรือสูงมากเป็นพิเศษ แต่ก าหนดเกณฑ์ราคาอย่างเดียว หรือใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ด้านเทคนิค
หรือด้านคุณภาพ แต่ก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์ราคาไว้มากและก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ด้านเทคนิคหรือ
ด้านคุณภาพไว้น้อย เช่น ร้อยละ 50 : 50 หรือร้อยละ 40 : 60 ท าให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
เกณฑ์ด้านเทคนิคหรือด้านคุณภาพต่ า แต่เสนอราคาต่ ามากท าให้ได้คะแนนเกณฑ์ราคาสูงมากเป็น  
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างด้วยคะแนนรวมที่สูงกว่า ส่งผลให้เจ้าของโครงการไม่ได้ใช้พัสดุที่มีเทคนิคหรือ
คุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ตามหลักการความคุ้มค่าของพระราชบัญญัติ 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 (1)) 

๔)   การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและปิดประกาศ 

การก าหนดให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ (พระราชบัญญัติ ฯ มาตรา 11 
ระเบียบฯ ข้อ 1๑) จะท าให้ให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้รู้ว่าหน่วยงานของรัฐจะซื้อหรือจ้างพัสดุใดบ้าง 
จ านวนเท่าใด ในช่วงเวลาใดของปีนั้น เพ่ือให้สามารถจัดเตรียมเอกสารในการยื่นข้อเสนอเช่นเดียวกับ
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การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง และการเผยแพร่ราคากลาง รวมทั้งการจัดเตรียมพัสดุไว้
ให้เพียงพอกรณีได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ เองได้ใช้
ประโยชน์ในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้พัสดุทันต่อความต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

การไม่ก าหนดว่าต้องประกาศเมื่อใด แต่ก าหนดให้รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจาก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว ท าให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเมื่อพร้อมที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีตามแผน และไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนให้ยุ่งยาก แต่ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐ จะซื้อหรือจ้างพัสดุใดบ้าง จ านวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด เพ่ือ
ประโยชน์ในกาจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและจัดเตรียมพัสดุไว้ให้เพียงพอกรณีได้เป็นคู่สัญญา ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และผู้บริหารไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ ควบคุม และติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ได้ใช้พัสดุทันต่อความต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตามหลักการค วามมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 (๓)) 

๕)  การยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

การก าหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารผ่านทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารนั้น
พร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าวมาส่งในภายหลัง (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 วรรคสอง 
ข้อ 54 และข้อ 55 (๑)) มีปัญหาในทางปฏิบัติว่า “เอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่น
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ” เป็นเอกสารใด จ านวนเท่าใด หน่วยงานของรัฐมิอาจคาดหมายได้ว่า
เอกสารดังกล่าวจะมีปริมาณเท่าใด เพราะผู้ยื่นข้อเสนอจะคิดเห็นเองว่าเอกสารใดเป็นสาระส าคัญท่ีจะ
ท าให้ได้คะแนนทางด้านเทคนิค ส่งผลให้โครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีพิเศษหรือมีเทคนิค
พิเศษหรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง ซึ่งมีเอกสารในการ
ยื่นข้อเสนอจ านวนมาก เป็นภาระและอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเอกสารนั้นเข้าระบบเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่มีศักยภาพทางด้านนี้หรือไม่มีแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
เอกสารนั้นย่อมเสียโอกาสที่จะยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์สูงสุดที่ควรได้รับ
จากการประกวดราคา ตามหลักการความคุ้มค่าของพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 (1)) 

๖) การตรวจสอบและคัดเลือกเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

กรณีการซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
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การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน 
และได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่ก าหนดก่อนที่จะคัดเลือกผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดหรือคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)  
วรรคสอง และข้อ 83 (๓)) เป็นปัญหาทางปฏิบัติว่า หน่วยงานของรัฐมิอาจคาดหมายได้ว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอจะมีเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันหรือไม่ อย่างไร หากไม่ก าหนด
จะเป็นปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนออย่างไร และเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการส่วนใหญ่เกรง
กลัวว่าจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน ว่าเป็นการก าหนด
เงื่อนไขหรือพิจารณาเอ้ือประโยชน์หรือกีดกันรายหนึ่งรายใด ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะไม่ก าหนดเป็น
เงื่อนไขให้มกีารยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก 

๗) การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

การก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์       
ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)) ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานของรัฐเป็นจ านวน
มาก ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าเล่ม ค่าแฟ้มใส่เอกสาร ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งเป็นสร้างภาระให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการพิมพ์จัดเรียง เข้าเล่ม หรือใส่แฟ้ม และเสียเวลาที่
ควรได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่ หรือมีเทคนิคพิเศษ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง ซึ่งมีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
จ านวนมาก ซึ่งตามระเบียบเก่าเป็นหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคเพ่ือยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการประกวดราคา (ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ๒๕49 ข้อ 9 (1) และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ๒๕35 ข้อ 49) แต่ตาม
ระเบียบใหม่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้จัดพิมพ์แทนผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนเท่าใด หรือมีเอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอปริมาณเท่าใด โดยไม่มีเหตุผลว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ เกิดความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือป้องกันปัญหาการทุจริต ตามวัตถุประสงค์ 
หลักการ แนวทาง และเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 

๘) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

การก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย
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ทราบ หลังจากที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ส าหรับการซื้อหรือจ้างทุกวิธี (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 42  
ข้อ 59 ข้อ 60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81) ซึ่งรวมถึงการซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๑) (ค)) หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๒) (ง)) หรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรืองานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ
ของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ (มาตรา ๕๖ (๑) (ฉ)) หรือเกี่ยวกับความ
มั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๑) (ซ) และกฎกระทรวงก าหนด
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖1)) เป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็น
แก่หน่วยงานของรัฐ และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  
ที่เป็นราชการลับ หรือเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งที่การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน  
ก าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖ (๒) (ข)) โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ หรือเกิดความคุ้มค่า หรือความโปร่งใส หรือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือ
ป้องกันปัญหาการทุจริต ตามวัตถุประสงค์ หลักการ แนวทาง และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ฯ 
แต่ประการใด 

๙)   การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การก าหนดให้อุทธรณ์ผลการซื้อหรือการจ้างโดยยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการซื้อหรือการจ้างในระบบ (พระราชบัญญัติ ฯ  
มาตรา ๑๑๗) ซึ่งเท่ากับหน่วยงานของรัฐต้องรอหรือชะลอการท าสัญญาไว้ไม่น้อยกว่า ๙ วัน ท าให้
หน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้พัสดุที่ซื้อหรือจ้างอย่างคุ้มค่าภายในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ซื้อหรือการจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
จากผู้ประกอบการ โดยเปิดเผย และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของระเบียบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา  
ที่เหมาะสมเพียงพอในการยื่นข้อเสนอตามที่ระเบียบก าหนด มีหลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลการซื้อหรือการจ้างในทุกขั้นตอน ย่อมเป็นการด าเนินการตามหลักการความ
โปร่งใสของพระราชบัญญัติแล้ว (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 (๒)) การก าหนดให้มีการอุทธรณ์ได้อีก
จึงเป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่หน่วยงานของรัฐ หรือเกิดความคุ้มค่า หรือความโปร่งใส หรือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หรือป้องกันปัญหาการทุจริต ตามวัตถุประสงค์ หลักการ และแนวทางตามพระราชบัญญัติ  
แต่ประการใด  
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๑๐)  การบริหารสัญญา 

การก าหนดให้การบริหารสัญญาเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา 100) โดยไม่มีการก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
สัญญา และแบบหรือตัวอย่างหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่บริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เช่น กรณีที่สัญญาครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้น ใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้ง
การเรียกค่าปรับ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือบอกสงวนสิทธิ์กา ร
เรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ ในกรณีที่มีการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ท าการตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเป็นที่ยุติตามอ านาจหน้าที่แล้วต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอ านาจด้วยหรือไม่ (กรณีการขยาย
เวลาท าการตามสัญญา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นผู้ลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา) กรณี
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่คู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ใครมีอ านาจในการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เป็นต้น และท าให้มีปัญหา
ในการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นขอความเห็น ชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับไปกลับมา ส่งผลให้การบริหารสัญญาเกิดความล่าช้า 
ไม่ได้ใช้พัสดุทันต่อความต้องการตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามหลักการความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของพระราชบัญญัติ 

๔.๑.1.๔ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลกระทบเชิงปฏิบัติการ 

การที่เกิดผลกระทบเชิงปฏิบัติการตามทีน่ าเสนอในหัวข้อ ๔.๑.1.๒ มาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

๑)   การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การที่พระราชบัญญัติฯ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไว้ และไม่ได้ก าหนดว่าหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท า ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดเช่นเดียวกับขั้นตอนอ่ืน และในระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก าหนดก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง และเงื่อนเวลา ใน
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และไม่ได้ก าหนด
องค์ประกอบ องค์ประชุม การประชุม และการลงมติ ส าหรับกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นสาเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
เข้าใจว่าต้องรอให้มีการจัดท าและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ 
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๒)   การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

ข้อก าหนด  “ให้ หน่ วยงานของรั ฐ เลื อก ใช้ วิ ธี ป ระกาศ เชิญชวนทั่ ว ไปก่ อน ”      
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖) เป็นสาเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องใช้วิธีประกาศ    
เชิญชวนทั่วไปก่อน ทั้งที่กรณีที่ก าหนดไว้ส าหรับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (พระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๕๖ (๑) และ (๒) (ข) – (ซ)) ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ หรือไม่เหมาะ
ที่จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๓)  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

พระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้
ชัดเจนและประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศ     
เชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๕ วรรคสาม และวรรคห้า) แต่ไม่ได้ก าหนด
ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด และในระเบียบก็ไม่ก าหนด
แนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบ ตัวอย่าง หรือแนวทางในการก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอไว้ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 
กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ซึ่งส่วนใหญ่เกรงกลัวว่าจะถูก
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียนว่า มีการก าหนดเงื่อนไขอันเป็นการ
กีดกันหรือเอ้ืออ านวยแก่รายใดอย่างไม่เป็นธรรม 

๔)   การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและปิดประกาศ 

ตามกฎหมายใหม่ก าหนดให้จัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบ
และปิดประกาศ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 11 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 11) (ยกเว้นบางกรณี
ตามมาตรา 11) เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างแล้ว ต้องรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 12)  
แต่ไม่ได้ก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องจัดท าและเผยแพร่เมื่อใด (อาจรีบจัดท า หรือจัดท าทันที หรือจัดท า
เมื่อใดก็ได้หลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว) เป็นสาเหตุที่ท าให้
เกิดการตีความที่ไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่เกรงกลัวว่าจะถูกทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ ว่าไม่รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน  

๕)  การยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

การก าหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 44 วรรคสอง 
ข้อ 54 และข้อ 55 (๑)) อาจมีสาเหตุจากเจตนาที่ต้องการลดภาระของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเพ่ือความ
รวดเร็ว โดยมิได้ค านึงถึงโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือมีเทคนิคพิเศษ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็น
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พิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ 
หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง ซึ่งมีเอกสารจ านวนมากว่าจะเป็นภาระและอุปสรรค
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเอกสารนั้นเข้าระบบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีเอกสารจ านวนมาก  
แต่ไม่มีแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารนั้น  

๖)   การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้อง
ค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกัน ต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติและให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑) วรรคสอง และข้อ 83 (๓)) แต่ไม่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือ
ตัวอย่าง ให้ชัดเจน เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการตีความที่ไม่ตรงกัน และเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่เกรงกลัวว่าหากไม่มีเหตุผลเพียงพอว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะมีเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติที่
ไม่อยู่ในฐานเดียวกันหรือไม่ อย่างไร และอาจเป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือจะมีการพิจารณาที่กีดกัน
หรือเอ้ือประโยชน์แก่รายหนึ่งรายใดได้  

๗) การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

การก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์           
ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)) อาจมีสาเหตุจากเจตนาที่ต้องการ
ลดภาระของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเพ่ือความรวดเร็วในการยื่นข้อเสนอ โดยมิได้ค านึงถึงโครงการที่มีขนาด
ใหญ่ หรือมีเทคนิคพิเศษ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง ซึ่งมีเอกสารจ านวนมาก ที่จะเป็นภาระที่เกินความจ าเป็นของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสียเวลาในการจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

๘)  การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

การก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นชอบและผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้วในระบบ เป็นการก าหนดไว้ในวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 42) ส่วนในวิธีอ่ืนเป็นการก าหนดให้น าความในวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
โดยอนุโลม (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 59 ข้อ 60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81)  
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการตีความที่ไม่ตรงกัน ว่าจะอนุโลมได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งใครเป็นผู้ลงนาม
ในประกาศ 
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๙)   การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ตามพระราชบัญญัติฯ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เป็นเหตุให้ตนไม่ได้
รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยต้องยื่น
อุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 114 และมาตรา 117) ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
ยกเว้นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวและได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ที่ กค 0405.2/ 
ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) อาจมีสาเหตุจากเจตนาที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใส  
โดยมิได้ค านึงถึงการน าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ เ พ่ือรับฟังความคิดเห็น  
จากผู้ประกอบการโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอใน
การยื่นข้อเสนอตามที่ระเบียบก าหนด มีหลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ซึ่งย่อมเป็นการด าเนินการตามหลักการความโปร่งใสของพระราชบัญญัติ
แล้ว (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 (2)) 

๑๐) การบริหารสัญญา 

ตามพระราชบัญญัติ การบริหารสัญญาเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 100)  แต่ไม่มีการก าหนดขอบเขต แบบ ตัวอย่าง แนวทาง และวิธี
ปฏิบัติ ในการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ให้ชัดเจน แต่ในหมวดการบริหาร
สัญญาของระเบียบฯ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 183)  

๔.๑.1.๕ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลกระทบเชิงระบบ 

๑)   พระราชบัญญัติฯ ก าหนดหลักการและแนวทางไว้ แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติ และคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ไม่ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง  

๒)   ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ซ้อมความเข้าใจ และสั่งการให้ถือปฏิบัติ รวมทั้งการตอบข้อหารือ 
ซึ่งมีแนวทางในการตีความและวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอยู่เป็น
จ านวนมาก แต่ยากท่ีจะค้นหาและท าความเข้าใจได้โดยง่าย และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ และ             
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถขอค าแนะน าจากใครได้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ การซ้อมความ
เข้าใจ และการสั่งการให้ถือปฏิบัติ การตีความ และแนววินิจฉัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการนโยบายและ
คณะกรรมการวินิจฉัยที่มีอยู่แล้ว เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
ปัญหาในการตีความที่ไม่ตรงกัน  

๓)   ขั้นตอนการปฏิบัติของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการรายงาน การขอความ
เห็นชอบ และการขออนุมัติของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ก าหนดให้ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ แต่หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่มักสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาและท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก่อนเสนอขอ
ความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัติหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระดับต าแหน่งของผู้ได้รับมอบ
อ านาจ  

๔)   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้รับการออกแบบและพัฒนา
ให้ตอบสนองหรือรองรับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบอย่างถูกต้องครบถ้วน ท าให้มี
ปัญหาไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และพระราชบัญญัติฯ ได้เพราะ 
ไม่สามารถปฏิบัติการในระบบฯ ได ้

๕)   บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ 
รัฐส่วนใหญ่ไม่คุ้น เคย ไม่มี ความรู้ความเข้าใจ  และไม่มีทักษะในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ และพระราชบัญญัติฯ ใหม่ ที่บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศและค าสั่งของคณะกรรมการต่าง ๆ  อย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์  

การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ถูกก าหนดโดยกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลกระทบเชิงปฏิบัติและเชิงระบบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น รวมตลอดจนปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบดังกล่าว คณะที่ปรึกษาจะใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน และจังหวัดนนทบุรี ว่าสิ่งที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น
จริงหรือไม่ อะไรคือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาควรเป็นเช่นไร               
ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะน าเสนอในหัวข้อที่ ๔.๑.2 เป็นต้นไป 
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๔.๑.๒  กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานด าเนินการจริง
หลังการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ 

เนื่องจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบในหัวข้อ ๔.๑.๑ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงนอกจากความ
แตกต่างเกิดขึ้นจากกฎหมายที่แตกต่างกันแล้ว กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังมีความแตกต่างระหว่างการด าเนินการตามที่กรอบกฎหมายก าหนดและการด าเนินการจริง  
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ มีการเพ่ิม
ระยะเวลาในการด าเนินการและจ านวนผู้ผ่านหนังสือมากกว่าที่ระเบียบฯ ก าหนดหรือไม่ การเพ่ิม
ดังกล่าวมีผลต่อปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดบ้าง และมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในด้านใดบ้าง ดังนั้นคณะที่
ปรึกษาจึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติจริงของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างว่าแตกต่างไปจากกรอบที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดมาก
น้อยเพียงใด มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบฯ ก าหนด 
ในเรื่องใดบ้าง และส่งผลกระทบต่อบุคลากรและประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในเรื่อง
ใดบ้าง 

ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๓ ของรายงานฉบับนี้ว่า ในการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม คณะที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการ ๒ วิธี คือ 

๑) เก็บข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตาม
กระบวนและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่มที่หารือประเด็นข้อกฎหมาย 
กลุ่มที่หารือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ กลุ่มที่หารือประเด็นการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอก 

๒) เก็บข้อมู ลจากแบบประ เมินความเสี่ ย ง ในการด า เนินการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง 
โดยคณะที่ปรึกษาพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อกฎหมายต่าง ๆ ประสบการณ์การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างภายใต้กรอบของกฎหมายใหม่มาในระยะเวลา ๗ เดือน (นับจากการประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ในหน่วยงานส่วนราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจของคณะที่ปรึกษา และการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายของผู้ที่เข้าอบรม
หลักสูตรที่สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบราชการในภาครัฐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน ๙๐ คน จากหน่วยงานของรัฐที่ เป็นรัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชส่วนท้องถิ่น  
ประเด็นค าถามถูกจ าแนกเป็น 7 ด้านตามกรอบที่ Mckinsey (The Mckinsey 7’s Framework) 
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ก าหนด และกรอบการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
ที่หน่วยงานวางไว้ หรือ PEST Analysis 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มและการตอบแบบสอบถามได้ข้อสรุปดังนี้ 

๔.๑.2.๑ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรมที่ตั้งขึ้นใหม่มีอายุประมาณ ๑๐ ปี  
เป็นหน่วยงานที่มี ๒ หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ กองคลังและทรัพย์สิน
ส่วนกลาง และกองคลังและทรัพย์สินส่วนภูมิภาค ซึ่งจะรับผิดชอบก ากับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นอันประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปกครองพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นต้น  

เมื่อพูดถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลางจึงหมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในส่วนกลาง ในกรณีงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนกลางจึงจ ากัดอยู่ที่การจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือใช้ในส่วนกลาง งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส าหรับส่วนกลางไม่สูง  
เป็นงบลงทุนประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และเป็นงบจัดซื้อและจ้างประมาณ ๔๐ ล้านบาท  
(เป็นค่าบ ารุงรักษาประมาณ ๑๐ %) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนกลางด าเนินการมากที่สุดคือ 
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประมาณร้อยละ ๗๐ วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ร้อยละ ๒๐ และวิธีคัดเลือกประมาณร้อยละ ๑๐  ที่เป็นเช่นนี้เพราะกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่เป็นส่วนกลางจะซื้อหรือจ้างพัสดุที่เป็นวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน การจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ และซื้อน้ ามันส าหรับรถประจ าต าแหน่งและรถบริการ
ส่วนกลาง 

เพ่ือให้เห็นภาพความแตกต่างในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๕ กับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ               
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะที่ปรึกษาได้ท าการ
เก็บข้อมูลโดยให้ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง     
จริง ๆ จ านวนทั้งสิ้น ๑๘ คน จ าแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๕.๖ เพศหญิง ร้อยละ ๔๔.๔                  
มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า ๑ ปี ร้อยละ ๓๘.๙ และ ๑-๕ ปี ร้อยละ ๔๔.๔ (ดูตารางที่ ๑.๑ 
ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) เป็นผู้แสดงข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เคยปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผลการเก็บข้อมูล พบว่า ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาม
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระยะเวลาในการด าเนินการและมีจ านวน         
ผู้ที่ต้องผ่านหนังสือขอความเห็นชอบในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ :  แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดกับ
กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด และ
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นจริงของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๑ กา รแ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมก า รร่ า ง ร า ยล ะ เอี ย ด คุณ

ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขต
ของงานที่จะจ้าง (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 
และราคากลาง 

 
๑ 

 
4 

 
๑ 

 
1 

 
1 

 
4 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR)   

1 4 ๑ 1 1 4 
 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 1 4 1 1 1 2 
๔ การก าหนดราคากลาง 1 2 1 1 1 2 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   1 2 1 1 1 2 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี   1 2 1 1 1 2 
๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี   - - 1 1 1 2 
๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความเห็นชอบ 1 4 2 1 1 4 
9 การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) หรือ

ขอบเขตของงาน (TOR)  รับฟั งความ คิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

3 4 3 1 3 4 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวนและ
เอกสาร 

      

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3-15 4 5-20 1 5-20 4 

 - วิธีสอบราคา 10 2 5 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก 3 2 5 1 5 2 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3 2 5 1 5 2 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 - - 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 ก. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 - - 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 3-15 - 5-20 - 5-20 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 1 - 1 - 1 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 4 3 1 8 4 
 - วิธีสอบราคา 3 - 3 1 ๓ 2 
 - วิธีคัดเลือก 2 2 3 1 5 2 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 (๒) การจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 (3) การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 - - 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา 3 4 1 1 3 4 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 3 4 1 1 3 4 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 1 4 1 1 1 4 
๑7 การอุทธรณ์ - - 7 1 7 4 
๑8 การท าสัญญา 3 4 1 1 3 4 

 
จากตารางที่ ๔.๑ จะเห็นได้ว่า ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและ

ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติงานจากเดิม คือ  

 ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน การประกาศเผยแพร่ที่ปิดประกาศของกรม  

 การประกาศเชิญชวน/ส่งหนังสือเชิญชวน 
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 การรออุทธรณ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนและการผ่านหนังสือขอ
ความเห็นชอบแต่ละขั้นตอน พบว่า ใช้เวลามากกว่าที่ควรเป็นตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากต้อง
ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบมากกว่าที่กฎหมายก าหนดเพราะมีการมอบหมายให้ผ่านหนังสือตาม
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคราว ท าให้ต้องผ่านหนังสือไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบ
อ านาจตามวงเงิน มีผลท าให้ต้องเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินการมากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการ 
ไม่เห็นชอบต้องน ากลับมาแก้ไขและส่งกลับไปขอความเห็นชอบใหม่  เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดบทลงโทษ 
ทั้งทางแพ่งและอาญา ท าให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพยายามสร้างกลไกการตรวจสอบเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนดจาก 1 คน เป็น 2-4 คน คิดเป็นร้อยละ 200 - 400 ขัดต่อเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ต้องการลดขั้นตอนในการพิจารณาให้สั้นลง  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด พบว่ามีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงดังนี้ 

๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและขั้นตอน
ที่กฎหมายใหม่ก าหนด พบปัญหา ดังนี้ 

(๑) ปัญหาความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย ส่วนมากเป็นปัญหาเรื่องการ
ตีความข้อกฎหมาย เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้ก าหนดวิธีการที่ต้องด าเนินการไว้
ชัดเจน หรือมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดปัญหาในการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ จนเกิดเป็น
ความเสี่ยงในการปฏิบัติ งาน เพราะการใช้ดุลยพินิจอาจไม่สอดคล้องกันระหว่างผู้ปฏิบัติ  
และผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ปัญหาความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายที่ผู้ปฏิบั ติ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า เป็นปัญหาในการปฏิบัติ มีดังนี้ 

ก. นิยามไม่ชัดเจน เช่น ค าว่า “เจ้าหน้าที่” และ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” 
สร้างความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติว่าคืออะไร ในกรณีที่ผู้ท าหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่
พัสดุ ต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนทุกครั้งหรือไม่ และคณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ จึงจะด าเนินการได้ สร้างความไม่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติ 

ข. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการไม่เข้าใจ
การก าหนดคุณสมบัติ ไม่ทราบว่าจะก าหนดคุณสมบัติอย่างไรที่จะให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งมอบของที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ใช้งานได้ โดยที่ไม่เป็นการล๊อคสเปก เพราะหากก าหนดแบบ
กว้าง ๆ ก็จะได้ผู้ยื่นข้อเสนอมากจนเกินไป บางครั้งก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะขายพัสดุหรือให้บริการที่มี
คุณภาพ แต่ถ้าก าหนดรายละเอียดที่ต้องการก็เป็นการกีดกันการแข่งขันที่เป็นธรรม 
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ค. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการไม่ เข้าใจ
หลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์คัดเลือกแบบ Price Performance ว่าจะด าเนินการอย่างไรให้สามารถน าไป
บันทึกลงในระบบแล้ว คะแนนที่ระบบค านวณให้จะไม่กลายเป็นเกณฑ์ราคาต่ าสุดแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ไม่มีการน าเอามิติอ่ืนมาร่วมพิจารณา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบการบันทึกข้อมูล
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติจริง เนื่องจากการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ แต่ในระบบฯ ก าหนดไว้
ตายตัว ซึ่งของคณะกรรมการก าหนดไว้ไม่ตรงกับในระบบฯ จะท าให้คะแนนที่ได้จากระบบฯ ไม่ตรง
กับท่ีคณะกรรมการให้ไว้ได้ 

ง. การจัดท าราคากลาง คณะกรรมการราคากลางพบปัญหาว่า เวลา
จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้ต้องไปสืบค้นราคากลางมาอย่างน้อย  
๓ ราย เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหรือน ามาหาค่า “ถัวเฉลี่ย” ส าหรับการก าหนด “ราคากลาง”  
ซึ่งบางครั้งยากล าบากเพราะผู้ค้าไม่ให้ข้อมูล เนื่องจากทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการขอเพ่ือน าไป
เปรียบเทียบ ไม่ได้ต้องการใช้จริง หรือบางครั้งไม่ได้เชิญรายที่มีราคาเกินกว่าราคาถัวเฉลี่ย ผู้ที่ไม่ได้รับ
เชิญก็จะอุทธรณ์ว่าถูกกีดกัน ต้องเสียเวลาให้คณะกรรมการพิจารณานานถึง ๓๐-๔๐ วัน 
กว่าจะด าเนินการได้อีกจึงเกิดความล่าช้าจนงบประมาณตกไป  

จ. การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตามที่ ระเบียบกระทรวงการคลั ง ฯ  
ก าหนด เป็นปัญหามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน เพราะมีบทลงโทษทางแพ่งและอาญา ท าให้ไม่มีคนอยากท า
หน้าที่ หรือหากรับท าเพราะเป็นค าสั่งก็จะท าได้ไม่ดี เพราะไม่มีความรู้ว่าจะจัดท า TOR อย่างไร 
จึงจะได้ผู้เสนอราคาที่ดี ไม่เอ้ือหรือกีดกันผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ถูกตรวจสอบ  

ฉ. การก าหนดเงื่อนไขการเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่เลือกวิธีนั้น
ตามพระราชบัญญัติฯ ก าหนดเกณฑ์การเลือกวิธีไว้แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้ก าหนด 
วิธีปฏิบัติในการให้เหตุผลของการเลือกไว้ ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถเขียนเหตุผลของการเลือกวิธีจัดซื้อ 
จัดจ้างได้ บางครั้งเขียนเหตุผลผิดก็จะถูกท้วงโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน บางครั้งความเห็นระหว่าง  
ฝ่ายตรวจสอบกับผู้ปฏิบัติไม่ตรงกันในเรื่องการเลือกวิธีซื้อหรือจ้าง สร้างความสับสนและกังวลใจ  
ต่อผู้ปฏิบัติ 

ช. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างและเหตุผลที่เลือกวิธีนั้นตามพระราชบัญญัติ 
เกณฑ์การเลือกวิธีไว้ แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการให้เหตุผลของ
การเลือกไว้เป็นประเด็นที่ฝ่ายตรวจสอบภายในท้วงบ่อยมาก ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจนในเรื่องนี้  
เพราะระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้ผู้ปฏิบัติใช้ดุลยพินิจของตนเองซึ่งฝ่ายตรวจสอบอาจเห็นเป็น
อย่างอ่ืนได้ สร้างปัญหาในการปฏิบัติ  

(ดูตารางท่ี 1.14 และ ตารางที่ 1.15   ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) 
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(๒)  ปัญหาการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบ e-GP  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานน าร่องที่ได้ทดลองใช้ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก่อนการบังคับใช้จริง ๓ ปี (เริ่มทดลองใช้ปี ๒๕๕๘)          
จึงถือว่ามีประสบการณ์มาแล้วระยะหนึ่ง ถึงกระนั้นก็ดีในปัจจุบันการเข้าบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนการยังเป็นปัญหาของกรมอยู่ เนื่องจากปัญหาดังต่อไปนี้ 

ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เมื่อน ามาค านวณหาค่าความเสี่ยง จะมีค่าความเสี่ยง
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๕.๓๖) 

ข.  มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลา
ราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค
ขณะปฏิบัติงาน) (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก    
เมื่อน ามาค านวณหาค่าความเสี่ยง จะมีค่าความเสี่ยงระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑.๗๒)  

ค. เมื่อเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่สามารถขอค าปรึกษาได้ทันที 
เพราะไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ดูแลระบบได้ ต้องเดินทางไปพบที่กรมบัญชีกลาง ท าให้เสียเวลาท างาน 
ต้องชะลอการบันทึกข้อมูล ซึ่งท าให้กระบวนการล่าช้าออกไป (โอกาสที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง  
แต่มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก เมื่อน ามาค านวณค่าความเสี่ยง จะมีค่าความเสี่ยง
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑.๓๓)   

(รายละเอียดโอกาสที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นของปัญหาระบบ e-GP ที่ระบุ
ข้างต้นสามารถดูได้ที่ตารางที่ ๑.๒๔ ภาคผนวกท่ี ๑) 

ง. การบันทึกข้อมูลไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามที่เคยปฏิบัติมาก่อน 
เพราะในระบบมีพ้ืนที่ให้ลงข้อมูลค่อนข้างจ ากัด เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วยังมีเอกสารที่ควรต้องบันทึกไว้
เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบอีกมาก และเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอกขอ
เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ แต่ในระบบเมื่อ Print ออกมาจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องท า
เอกสาร ๒ ส่วน คือ ส่วนที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ฝ่ายตรวจสอบต้องการ และข้อมูลที่สามารถ
ด าเนินการในระบบได้จริง ท าให้ผู้ปฏิบัติตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบ สร้างความไม่มั่นใจแก่ 
ผู้ปฏิบัติ 

จ. คู่สัญญาซึ่งเคยสามารถซื้อหรือจ้างได้ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนมาก
เป็นคู่สัญญาที่มีขนาดเล็กแต่อยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ก่อนการบังคับใช้กฎหมายสามารถซื้อหรือจ้างจาก
ผู้ค้าเหล่านี้ได้ แต่การที่ใช้ระบบ e-GP ท าให้คู่ค้าเหล่านี้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ท าให้    
คู่ค้าไม่อยากด าเนินการ จึงเป็นการสูญเสียโอกาสหรือกลายเป็นการกีดกันคู่ค้าไปโดยไม่ตั้งใจ 
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(๓)  ปัญหาเรื่องการไม่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานภาครัฐจะประสบความส าเร็จหากหน่วยงาน
ของรัฐมีการสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดสามารถ
เรียกใช้งานได้เป็นปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย 

ก. การจัดท าบัญชีคู่ค้าที่เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

ข. ข้อมูลราคากลางของพัสดุและบริการที่ เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ ใน
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

ค. การจัดท าคู่มือแสดงวิธีการและข้ันตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
วิธีตามที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ 
โดยทั่วกัน 

ง. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นระบบ
และมีการจัดท าระบบข้อมูลผู้ทิ้งงานเผยแพร่ในระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้
ได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน 

จ. มีการจัดท า Check list ที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบก าหนด
และแนบไว้พร้อมเอกสารการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้มีอ านาจลงนามเกิดความม่ันใจ 

จากการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นเป็นบางเรื่อง เช่น มีการจัดท าคู่มือการจัดท าคู่มือแสดงวิธีการและขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีตามที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ แต่ยัง
ไม่ได้มีการถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง สังเกตได้จากจ านวนครั้งที่กรมจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานให้บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ทราบน้อยมาก (1-2 ครั้ง) จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความรู้ในข้อกฎหมายของผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยและปานกลาง (ค่าเฉลี่ยค าตอบที่ตอบถูกอยู่ที่ ๔-7 ข้อ) (ดูตารางที่ ๑.2 และ ตารางที่ ๑.๑๑ 
ภาคผนวกท่ี ๑) 

เมื่อพิจารณาถึงระบบฐานข้อมูลอ่ืน ๆ พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องราคากลาง ผู้ทิ้งงาน บัญชีคู่ค้าไว้ แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ราคากลาง ยังไม่สะท้อนราคาที่มาจากกลไกทางการตลาดที่เป็นปัจจุบันอย่างแท้จริง ส่วนมากเป็น
ราคาอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ระเบียบฯ ก าหนด ซึ่งมักจะไม่เป็นปัจจุบัน ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (ดูตารางประเมินปัจจัยภายใน
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และภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  1.18 
ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๔)   ปัญหาเรื่องบุคลากร 

เป็นปัญหาใหญ่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากผลการประเมิน
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีปัญหาเรื่องจ านวนคนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างน้อย 
แต่ยังรับปริมาณงานได้ เพราะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่เป็นปัญหา  คือ บุคลากร 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่โดยที่มิได้มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนมากจะขาดความรู้ในข้อ
กฎหมายและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่ได้ท าหน้าที่โดยตรง แต่เมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ บุคลากรเหล่านี้จะขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน
อย่างมาก แต่ไม่สามารถส่งไปอบรมได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด สร้าง
ปัญหากับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก นอกจากนี้บุคลากรเหล่านี้ยังขาดแรงจูงใจในการท างาน 
เพราะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพราะไม่มีสิทธิเข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการ
รับเงินประจ าต าแหน่ง (ดูตารางที่ 1.18 ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๕)  ปัญหาเรื่องการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านักงาน          
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

การที่ สตง. และฝ่ายตรวจสอบภายในมีดุลยพินิจในการตีความกฎหมาย
แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้อย่าง
สร้างสรรค์ บุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่กล้าด าเนินการ เพราะกลัวความผิด  
จึงมักจะพยายามหาข้อมูลให้มากเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามที่พบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระดับปานกลาง 
สามารถปฏิบัติไดเ้ฉพาะที่ตนมีความม่ันใจ (ร้อยละ 61.1) (ดูตารางท่ี 1.17 ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) 

(๖) ปัญหาเรื่องการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันของส านักงบประมาณ 

หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
ให้รวดเร็วขึ้น โดยมอบหมายให้ส านักงบประมาณเป็นฝ่ายติดตามและก ากับให้หน่วยงานของรัฐเร่ง 
ก่อหนี้ผูกพันให้ได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐต้องเร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก ซึ่งจะมีผลต่อความไม่รอบคอบถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน หรือมีผลต่อการ  
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่สามารถด าเนินการได้ทันด้วยความปลอดภัย อันเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการ 
ไม่ด าเนินการและปล่อยให้งบประมาณตกไป ในกรณีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี้ แต่ไม่มาก
เหมือนหน่วยงานอื่น 



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-29 

(ดูตารางประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี 1.18 ภาคผนวกท่ี ๑) 

๒) ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรที่อยู่ใน          
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เมื่อต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด  
ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจดังนี้ 

(๑) ความรู้สึกของบุคลากรของกรมต่อการถูกบังคับใช้กฎหมาย พบว่า  
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม
อยู่ที่ 3.88  (ดตูารางที่ 1.4 ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า  
มีความรู้สึกอย่างไรกับการต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า ในความ
เป็นจริงการปฏิบัติตามระเบียบใหม่ไม่ได้ส ร้างความยุ่ งยากให้แก่ผู้ปฏิบัติ  เพราะระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ไม่ได้มีความแตกต่างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มากนัก 
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้รับโอกาสเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ตามที่พระราชบัญญัติฯ ก าหนด ท าให้มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่คณะกรรมการแต่ละชุดให้
ค าวินิจฉัยค่อนข้างดี ในบางครั้งก็มีโอกาสน าปัญหาไปหารือในคณะกรรมการด้วย  

(๒) ปฏิกิริยาของบุคลากรของกรมต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ 48.4) 

(ดูตารางท่ี 1.6 ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓) การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรเหล่านี้ จึงพยายาม
แสวงหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 
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ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้  (ดูตารางท่ี 1.12 ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

ก)  ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นที่เป็นปัญหาไปหารือกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  (ร้อยละ  ๒๓.๒) 

ข)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอื่น 
(ร้อยละ ๑๘.๘) 

ค)  ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ          
(ร้อยละ ๑๔.๕) 

ง)  หารือฝ่ายกฎหมายภายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๑๓)  
จ)  ใช้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

(ร้อยละ ๑0.1) 
(รายละเอียดการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูได้จากตารางที่ 1.15  ภาคผนวกท่ี ๑) 

๓) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

ตามหลั ก เ กณฑ์ ก า รปร ะ เมิ นของคณะกร รมการสนั บสนุ นก าร พัฒนา                     
(The Development Assistance Committee) ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ           
ก า ร พัฒนา  ( The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)  
ได้ก าหนดความหมายของ “ประสิทธิภาพ” ว่าหมายถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของการด าเนินการโดยมี
ต้นทุนที่เหมาะสม การประเมินประสิทธิภาพสามารถด าเนินการได้ สองด้านคือ การประเมิน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Efficiency of Production) และ การประเมินการน าเอาทรัพยากร         
ไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของการท างานโดยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานต้องเหมาะสมกับทรัพยากร        
ที่ใช้ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินต้นทุนด าเนินงานกับผลผลิตที่ได้จากงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ  

ดังนั้นในการประเมินว่าการน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้ งสองฉบับมีผลกระทบ 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่ จึงต้อง
พิจารณาจากการประหยัดงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บ
ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ 
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(1) การน าเอาทรัพยากรของกรมมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  สามารถใช้ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูล พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ระบุ
ว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังสร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกัน
ทุจริต (ร้อยละ ๓๘.๙) (ดูตารางท่ี 1.19 ภาคผนวกท่ี ๑) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีเข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๔๒.1)  

ข. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 21.1)  

ค. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
การท างานนอกเวลาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๒1.1) 

ง. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์           
ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ        
๑5.8) 

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงานว่าหลัง
ต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียม
เอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ 
จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด
ใหม่ ส่งบุคลากรไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(2) ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า การประกวด
ราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เสนอราคามีช่องทางใน
การเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอราคาด าเนินการภายใน
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ระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่ทราบว่าจะฮ้ัวกับใคร 
เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้าประกวดราคาบ้าง ถือว่า
โปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง โดยให้ความเห็นว่า หลังจากการ
บังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของกรมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๓๘.5)            
(ดูตารางท่ี ๑.๗  ภาคผนวกท่ี ๑) 

(3) ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยท าการสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ว่าจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ระบุว่า ข้อร้องเรียนลดน้อยลง เพราะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ ๓๒.๒) (ดูตารางที่  1.10 ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด สรุปได้ว่า ในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดีขึ้น แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องมี
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินการที่เกิดขึ้น โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ต้องรวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาใช้เป็นฐานในการประเมินความคุ้มค่าต่อไป 

๔.๑.๒.๒  กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัดนนทบุรี) 

ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ซึ่งได้แบ่งแยก
ออกไปด าเนินการจัดท าตามเขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพ่ือบริหารราชการภายใต้การบังคับ
บัญชาของราชการส่วนกลางโดยมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นเพียงการแบ่งอ านาจการ
ปกครองออกมาจากการบริหารส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการบริหารราชการตาม
หลักการแบ่งอ านาจโดยส่วนกลางแบ่งอ านาจในการบริหารราชการให้แก่ภูมิภาค อันได้แก่จังหวัด             
มีอ านาจในการด าเนินกิจการในท้องที่แทนการบริหารราชการส่วนกลาง 

จังหวัดเป็นหน่วยราชการที่ปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ประกอบขึ้นด้วยอ าเภอหลายอ าเภอหลาย อ าเภอ การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ ในจังหวัดหนึ่ง ๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง และ กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และ
ประชาชนและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดที่
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รับผิ ดชอบ อาจจะมี รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดหรือ  ผู้ ช่ วยผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด  ซึ่ งสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคณะปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น 
เรียกว่าคณะกรมการจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการ
จังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวงและทบวง
ต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง และทบวงละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
จังหวัด และหัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการจังหวัดและเลขานุการ ให้แบ่งส่วนราชการของ
จังหวัด ดังนี้ 

(1) ส านักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้นมีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานจังหวัด 

(2) ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

อ าเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
เหมือนจังหวัด การจัดตั้ง ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบการบริหารราชการ
ของอ าเภอ นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย และให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ า
อ าเภอซึ่งกระทรวงต่าง ๆ ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ การแบ่งส่วนราชการของ
อ าเภอ มีดังนี้ 

(1) ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทั่ว ไปของอ าเภอนั้น  ๆ                        
มีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 

(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวงกรมนั้น ๆ มีหัวห น้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 

จังหวัดนนทบุรี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
มีส่วนราชการระดับจังหวัดทั้งสิ้น ๒๐ หน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานจะมีหัวหน้าซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากหน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นผู้บังคับบัญชาระดับ ส่วนราชการเหล่านี้ได้งบประมาณสนับสนุน
ให้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่จังหวัดต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนดไม่มากเมื่อเทียบ
กับการด าเนินการของหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลทั้ง             
งบประจ าปี งบพิเศษเพ่ือพัฒนาจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่จังหวัดต้องด าเนินการ          

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
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เงินสะสม และงบอุดหนุนต่าง ๆ ท าให้มีงบประมาณและโครงการที่ต้องด าเนินการมากกว่าหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนนทบุรี ได้งบประมาณประจ าปี 
จ านวน ๙๑๗ ล้านบาท (ข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม           
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี         
จะด าเนินการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้รับมอบอ านาจตามวงเงิน คือ  

 วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 
 วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบ

อ านาจเป็นผู้อนุมัติ 
 วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ว่าราชการจังหวัด   

เป็นผู้อนุมัติ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือหารือปัญหาการปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมาย
ใหม่ก าหนดทั้ง ๓ กลุ่มและการตอบแบบสอบถามของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส่วนราชการภูมิภาคจ านวน ๓๙ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๘๒.๑ เพศชาย ร้อยละ ๑๗.๙  
มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า ๑ ปี ร้อยละ ๕๙ และ ๑-๕ ปี ร้อยละ ๒๕.๖ (ดูตารางที่ ๑.๑  
ภาคผนวกที่ ๑) ได้ข้อสรุปการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การปฏิบัติงานจริงตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด  
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการและต้องผ่านหนังสือขอความเห็นชอบดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒ :  แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดกับ
กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ก าหนด  
และกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นจริงของหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ

เห็นชอบก่อนการบังคับ
ใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ

เห็นชอบตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดข้ึนจริง

หลังปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือ

 
7 

 
5 

 
๑ 

 
1 

 
7 

 
5 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ

เห็นชอบก่อนการบังคับ
ใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ

เห็นชอบตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดข้ึนจริง

หลังปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

ขอบเขตของงานที่จะจา้ง (TOR) และรา่งเอกสาร
ประกวดราคา และราคากลาง 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง 
(TOR)   

15 4 ๑ 1 7 5 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3 4 1 1 7 5 
๔ การก าหนดราคากลาง 5 5 1 1 5 5 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   5 5 1 1 5 5 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจ าปี   
4 4 1 1 5 5 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี   1 5 1 1 5 5 
๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความเห็นชอบ 5 5 2 1 5 5 
๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 

หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

10 5 3 1 15 5 

๑๐ 
การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวนและ
เอกสาร 

      

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5-20 5 5-20 1 12 ๕ 

 - วิธีสอบราคา - - 5 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 3 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ๕ 5 1 3 3 
 (๒) งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 ข. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 - - 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 10 5 5-20 - 10 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 1 5 1 - 1 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง - -   - - 
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 5 5 1 1 5 5 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - 3 1 - - 
 - วิธีสอบราคา - - 3 1 - - 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ

เห็นชอบก่อนการบังคับ
ใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ

เห็นชอบตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านหนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดข้ึนจริง

หลังปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง   1 1   
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 - (๓) การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 - - 

๑4 - การรายงานผลการพิจารณา 5 5 1 1 7 5 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 1 5 1 1 5 5 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 1 3 1 1 1 3 
๑7 การอุทธรณ์ 7 5 7 1 7 5 
๑8 การท าสัญญา 5 5 1 1 15 5 

 

จากตารางที่ ๔.๒ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วน
ราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งโดยปกติจะได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการได้เองเป็นการภายในในวงเงิน
จ านวนไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท การอนุมัติเพ่ือด าเนินการจะมีผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบ ๔ คน 
คือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าส่วนราชการระดับภูมิภาค หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอ านาจ หากเป็นการจั ดซื้อจัดจ้างใน
วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็จะต้องมีผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบ ๕ คน คือเพ่ิมผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมากกว่าที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด คือ ๓ คน 
(ดูช่องในตารางเปรียบเทียบ) การที่ต้องผ่านหนังสือขอความเห็นชอบหลายคน เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ เพราะต้องใช้ดุลย พินิจของบุคคล
หลายคน หากมีข้อสงสัยต้องส่งเรื่องกลับมาให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชี้แจง  นอกจากนั้นจึงจะต้องน าเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดรับทราบและร่วมพิจารณา ในกรณีเช่นนี้ก็จะใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้น หากมีการทักท้วงจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดก็ต้องใช้เวลาในการชี้แจงเพ่ิมขึ้น จึงท าให้
การก่อหนี้ผูกพันของจังหวัดล่าช้ามาก เกือบเป็นล าดับสุดท้ายของหน่วยงานส่วนราชการทั้งประเทศ 

เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการบังคับ
ใช้กฎหมาย พบว่า มีขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นในลักษณะเดียวกันกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานและในระบบเหมือนกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนดของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี 

(๑) ปัญหาความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย  

ก.  ค าว่า “เจ้าหน้าที่” และ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” ในหน่วยงานราชการ 
ส่วนภูมิภาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง       
แต่ผู้ปฏิบัติมักตีความว่า ผู้แต่งตั้งน่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการของตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจผิด
และด าเนินการผิด 

ข. ค าว่า “ราคากลาง” ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจเกณฑ์ที่ก าหนดให้ใช้แหล่งข้อมูลราคา
กลางตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ เวลาใช้จะใช้เกณฑ์ใดในจ านวน ๖ เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน  
(๑) – (๖) หรือต้องใช้ทุกเกณฑ์ จ าเป็นต้องสืบราคาตลาดมาหาค่าเฉลี่ยหรือไม่ 

ค. เกณฑ์การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าใจว่าเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ที่เลือกมี
วิธีการเลือกให้ถูกต้องอย่างไร การเลือกเกณฑ์ต้องเลือกทุกเกณฑ์หรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  และ
ต้องให้เหตุผลวิธีเลือกนั้นอย่างไร 

ง.  ค านิยามว่า “งานจ้างที่ปรึกษา” ไม่ชัดเจนว่าจ้างที่ปรึกษาครอบคลุมในเรื่อง
ใดบ้าง แตกต่างกับ “งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างและควบคุมงาน” หรือไม ่

จ. ค านิยามเรื่องคุณลักษณะของสินค้าที่พระราชบัญญัติ ฯ ก าหนดว่า                
“ไม่ซับซ้อน” “ซับซ้อน” และ “ซับซ้อนมาก” หมายความว่าอย่างไร ในพระราชบัญญัติฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้ให้ค านิยามไว้ชัดเจน 

ฉ. “เงื่อนไขในการเลือกวิธีซื้อหรือจ้าง” ตามพระราชบัญญัติฯ มีการก าหนด
เงื่อนไขการซื้อและจ้างแต่ละประเภทไว้ แต่เวลาปฏิบัติจริงมีปัญหาการเขียนเงื่อนไขการเลือกวิธีซื้อ
หรือจ้าง กล่าวคือ ไม่ทราบว่าจะเลือกเงื่อนไขอย่างไรจึงจะถูกต้องกับวิธีที่จัดซื้อจัดจ้าง  
เพราะกฎหมายเขียนเงื่อนไขไว้หลายกรณี เวลาเลือกเง่ือนไขจะเลือกอย่างไร 

(๒) ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลได้ไม่ครบตามเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ขอความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วต้องพิมพ์เอกสารจากระบบ
มาท าเรื่องขอความเห็นชอบการขอซื้อหรือจ้าง เพ่ือเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานลงนาม แต่เมื่อปฏิบัติ
จริงเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบมีแบบฟอร์มไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในงานสารบรรณ ท าให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของจังหวัดไม่ยอมรับผ่านเรื่องให้ ต้องน ากลับมาแก้ไขหลายครั้ง ท าให้สูญเสีย
เสียเวลาในการด าเนินการไปค่อนข้างมาก 
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นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องการไม่สามารถกรอกข้อมูลที่มีรายละเอียดเกินกว่าที่จะ
ลงบันทึกได้ในระบบของกรมบัญชีกลาง เมื่อพิมพ์ข้อมูลออกมาเท่าที่บันทึกได้จะถูกท้วงจาก 
ฝ่ายตรวจสอบภายในว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องท าเอกสารสองฉบับ คือ ฉบับลงบันทึกในระบบ 
และฉบับที่ส่งให้ สตง. และเก็บไว้เป็นหลักฐานของจังหวัด เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของจังหวัด
ตรวจสอบ 

ปัญหาเรื่อง Hardware ที่ใช้ในการลงระบบ เป็นเครื่องเก่ามี Competency ต่ ากว่า
ระบบที่กรมบัญชีกลางใช้ ท าให้การเข้าบันทึกข้อมูลล่าช้า บางครั้งไม่สามารถใช้ได้เพราะระบบ 
ไม่รองรับระบบใหม่ที่กรมบัญชีกลางใช้  ส่วนปัญหาเรื่อง อ่ืน ๆ พบว่าเป็นปัญหาเดียวกันกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบ  

(รายละเอียดประเภทของปัญหาที่พบ ดูตารางที่  ๑.๑๖  และ ตารางที่  ๑.๑๗  
ภาคผนวกที่ ๑ และ ดูตารางประเมินปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ของจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑.๑๙ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓) ปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

ก. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ไม่ทราบว่าจะสืบค้นราคากลางจากแหล่ง
ใดบ้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ๖ หลักเกณฑ์ เนื่องจากบางครั้งราคาที่มีอยู่ตามที่
ระเบียบก าหนดไม่สามารถใช้ได้เพราะข้อมูลของจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน การสืบค้นจากผู้ประกอบการ
ท าได้ยาก เพราะหากไม่มั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะก็จะไม่ ยอมส่งข้อมูลให้  และบางครั้งจ านวน
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีน้อย ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กว้างขึ้น และถูกท้วง
จากฝ่ายตรวจสอบภายในว่า ราคากลาไม่สะท้อนกลไกทางการตลาดที่แท้จริง 

ข. ค ณ ะก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ร่ า ง ข อบ เ ข ต ข อ ง ง า น ห รื อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
คุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินของ
คณะกรรมการชุดนี้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของกรรมการที่ชัดเจน  
ท าให้คนที่ท าหน้าที่พบกับความเสี่ยงว่าจะด าเนินการมากหรือน้อยไปจากขอบเขตท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

ค. คณะกรรมการพิจารณาผล เนื่องจากในพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพของผู้ ยื่ นข้อเสนอประกอบการพิจารณาผลได้  (Price 
Performance) แต่เนื่องจากไม่มีการให้รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้คณะกรรมการ
ใช้เกณฑ์ไม่เป็น เวลาให้คะแนนตัดสินยังคงให้ความส าคัญกับราคาต่ าสุด เป็นเหตุให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับการซื้อหรือจ้าง และเป็นเหตุให้มีการทิ้งการเสนอราคา เพราะเมื่อต้อง
ปฏิบัติงานจริงแล้วราคาที่เสนอต่ าจนไม่สามารถด าเนินการได้ เป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน 
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ง. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นปัญหาอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ทราบบทบาท
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดว่าครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง ไม่ทราบ
ว่าผู้ลงนามในการแจ้งคู่สัญญาเรื่องค่าปรับ หรือ งดเว้นค่าปรับจะเป็นใคร กรรมการบางคนปฏิเสธการ
ท าหน้าที่นี้ด้วยเข้าใจว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายพัสดุซึ่งเคยด าเนินการมาก่อนการบังคับใช้กฎหมาย 
สร้างความยากล าบากในการปฏิบัติงานอย่างมาก 

(๔)  ปัญหาเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด มีปัญหา         
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ก.  จ านวนบุคลากรกับปริมาณงานที่ ต้ อ งด า เนินการของฝ่ าย พัสดุ 
ไม่สัมพันธ์กัน มีคนน้อยกว่างาน 

ข. ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคต่ า โดยเฉพาะความสามารถที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ (Functional 
Competencies) ค่อนข้างต่ า เพราะไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายและกระบวนการและขั้นตอนตามที่
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

ค. ศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิต่ า เช่น เจ้าของโครงการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการประสานความร่วมมือให้การท าหน้าที่ประสบผลส าเร็จ  

ง. ค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับความส าเร็จของปัจเจกบุคคลมากกว่าความส าเร็จของหน่วยงาน 

(๕)  ขาดการสร้างระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว 

ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีน้อยมากเมื่อเปรียบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน) การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีค่อนข้างจ ากัด ที่เป็น
เช่นนี้เพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติในจังหวัด ไม่มีข้อมูลกลางที่จะสามารถ
สืบค้นได้ ท าให้เป็นข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน 
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(๖)  การบริหารงานทั่วไป 

สิ่งที่พบจากการที่ต้องประสานความร่วมมือเพ่ือการเก็บข้อมูลภาคสนามคือ 
ส านักงานกลางที่ต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ไม่สามารถสร้าง
เอกภาพในการท างานร่วมกันได้ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงต่าง ๆ ยังปฏิบัติงานโดย
ยึดแนวทางการบริหารของหน่วยงานแม่ การประสานความร่วมมือเป็นเรื่องยาก มักไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ท าให้งานล่าช้า และแข่งขันกันเอง มุ่งประโยชน์ของตนเอง
มากกว่าของจังหวัด 

ภาวะผู้น าขององค์กร เป็นปัญหาอย่างมาก ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง        
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานท างานตามวัฒนธรรมของตนเอง ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นเอกภาพ 
ต่างคนต่างท า 

(๗)  ปัญหาเรื่องการท าหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคมักจะถูกตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ฝ่ายตรวจสอบภายในจังหวัด และ สตง. ค่อนข้างบ่อย ประเด็นที่ถูกตรวจสอบมากที่สุด  คือ 
การก าหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเป็นการเฉพาะเจาะจง เอ้ือประโยชน์หรือ  
กีดกันผู้ยื่นข้อเสนอ (ร้อยละ ๒๓.๕) การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 
๒๐.๖) การระบุเงื่อนไขในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง (ร้อยละ ๑๗.๖) และการตรวจรับ
พัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา (ร้อยละ ๑๔.๗)  (ดูตารางท่ี 1.15  ภาคผนวก ๑ ประกอบ) 

ปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการได้ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ ก าหนดจริง เพราะระเบียบไม่ได้มีวิธีการและแนวทาง  
หรือตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม ในขณะที่ฝ่ายตรวจสอบก็ยึดแนวทางการตรวจสอบตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ วางแนวทางไว้โดยเคร่งครัด  
ขาดความเข้าใจในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับตรวจ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน ใช้ เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายมากกว่าการท าความเข้าใจในวิธีปฏิบัติจริงของ
หน่วยรับตรวจ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ 

(๘)  ปัญหาการแทรกแซงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีอ านาจอนุมัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง บางครั้งหัวหน้าส่วนราชการ
ในระดับจังหวัดก็ดี ในระดับอ าเภอก็ดีอาจเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า เป็นปัญหาที่คณะที่ปรึกษาได้ท า              
การวิ เคราะห์แล้วว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชส่วนภูมิภาค ของจังหวัดนนทบุรีในด้านใดบ้าง คณะที่ปรึกษาจะ
น าเสนอในหัวข้อต่อไป 

๒) ผลกระทบต่อบุคลากรของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี  หลังบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๓๙ คน จ าแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ ๑๗.๙ เพศหญิง ๘๒.๑  มีอายุการท างาน 
๖-10 ปี ร้อยละ ๓๕.๕ ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

(๑)  ความรู้สึกของผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อการบังคับใช้
กฎหมายทั้งสองฉบับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแสดงความรู้สึกต่อ
การต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนในการด า เนินการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนดในระดับ ค่อนข้างดี (ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ ๓.๔๗) ซึ่งน้อยที่สุด
ในกลุ่มตัวอย่างประเภทนี้ (ดูตารางที่  ๑.๔ ภาคผนวกที่ ๑) และได้รับการยืนยันจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหาในการปฏิบัติว่า การต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่
ก าหนดสร้างความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการท างานอย่างมาก เพราะความไม่ชัดเจนของ  
ข้อกฎหมาย ท าให้ต้องตีความโดยใช้ดุลยพินิจหลายเรื่อง สร้างความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการ
ถูกตรวจสอบจาก สตง. ที่เน้นการตรวจตามกรอบของกฎหมายมากกว่าการเข้าใจถึงวัฒนธรรม 
การท างานของจังหวัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการบางโครงการได้ ต้องไปฝากให้หน่วยงาน
บริหารส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นก็ขาดความสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพ ท้ายที่สุดก็ต้องปล่อยให้งบตกไป เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การผูกพันหนี้ของจังหวัดอยู่ในระดับ
ต่ ามากของประเทศ  

(๒)  ปฏิกิริยาที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงออกต่อการถูกบังคับให้ปฏิบัติตามที่
กฎหมายใหม่ก าหนด พบว่า เป็นไปในทางบวก คือ พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลใจว่าการ
ปฏิบัติตามหน้าที่จะมีความ บกพร่อง ผิดพลาดและได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง ( ร้อยละ ๓๘.๕)  
(ดูตารางที่ ๑.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) และมีข้อน่าสังเกต คือ ส่วนราชการระดับจังหวัดของจังหวัดนนทบุรี 
ระบุว่า มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น  (ร้อยละ ๓๘.๕) (ดูตารางที่  
1 .6 ภาคผนวกที่  ๑) 
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(๓)  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เม่ือมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี  

พบว่า ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดนนทบุรี ระบุว่า 
มีมาตรการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับคือ 

ก. การเตรียมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่บุคลากรทุกส านัก/กอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อ
กฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบฯ ก าหนด โดยการส่งออกไปอบรมภายนอก
หน่วยงาน (ร้อยละ ๔๘.๗) และจัดอบรมภายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๕๑.๓) (ดูตารางที่ ๑.๒๔ 
ภาคผนวกที่  ๑) โดยการเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ (ร้อยละ ๖๒.๑ ) มากที่สุด (ดูตารางที ่๑.๒๕  ภาคผนวกท่ี ๑) 

ข. การหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มั่นใจในการด าเนินงานตามกระบวนการที่กฎหมายใหม่ก าหนดโดยใช้กฎกระทรวง
และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางปฏิบัติมากที่สุด  (ร้อยละ ๒๒.๗ ) มากที่สุด รองลงมาคือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอ่ืน (ร้อยละ ๒๑),        
ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นที่เป็นปัญหาไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 
๑๖.๘ ) (ดูตารางที่ ๑.๕ ภาคผนวกท่ี ๑)  

๓) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

คณะที่ปรึกษาใช้ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด ๓ ด้าน คือ  
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน ด้านความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และการลด/
เพ่ิมขึ้นของจ านวนข้อร้องเรียนเมื่อใช้กรอบตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุป
ดังนี้ 

(๑)  ประเมินจากการน าเอาทรัพยากรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของการท างาน 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของ
จังหวัดนนทบุรี สามารถใช้ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการ
เก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของจังหวัด
นนทบุรี โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ผลการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ สร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ ไม่เป็น
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ธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต (ร้อยละ 
๓๘.๙) (ดูตารางท่ี ๑.๘ ภาคผนวกท่ี ๑) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
เข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๒๖.2)  

ข. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการ
ท างานนอกเวลาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๒4.๖) 

ค. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าซ่อม
เครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ ๒๓) 

ง. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 18)  

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรี ว่าหลังต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่า 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียมเอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง 
เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสาร
ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากรไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(2) ประเมินจากความสามารถในการสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส           
ในหน่วยงาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส  
ได้มากขึ้นหรือไม่หลังจากบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและภูมิภาค ระบุว่า ในภาพรวมกระบวนการจัดจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ท าให้สามารถสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
หน่วยงานเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก เพราะระเบียบใหม่สร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงาน
ที่ไม่เป็นธรรม การด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดความโปร่งใส (ร้อยละ ๓๘.๕)  
อย่างไรก็ตามมีบางส่วนตอบว่า ไม่เพ่ิมขึ้น เพราะเดิมหน่วยงานก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมและโปร่งใสดีอยู่แล้ว (ร้อยละ 33.3) (ดูตารางท่ี ๑.๘ ภาคผนวกท่ี ๑)  
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(3) ประเมินประสิทธิภาพจากปริมาณข้อร้องเรียนในขณะท่ีด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยท า
การสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมว่า จ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติส่วน
ใหญ่ระบุว่า ข้อร้องเรียนลดน้อยลง เพราะด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ ๔๓.๖) 
(ดูตารางที ่๑.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด สรุปได้ว่าในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัดนนทบุรีดีขึ้น แต่ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินการที่เกิดขึ้น โดยกรมต้อง
รวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาใช้เป็นฐานในการประเมินความคุ้มค่าต่อไป 

๔.๑.๒.๓  กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
กรมชลประทาน 

กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีส านักงาน
ชลประทานในส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๗ แห่ง กรมชลประทานได้รับงบประมาณในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๒,๙๘๓,๐๐๓,๑๘๘.๕๑ บาท จ าแนกเป็น งบประมาณประจ าปี 
22,982,955,850.16 ล้านบาท  เงินนอกงบประมาณ จ านวน 47,338.45 ล้านบาท ใช้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จ านวน ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๗ 
และวิธีเฉพาะเจาะจง 216 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.32 พัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างซ่อมถนน เป็นต้น ส่วนงานก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า จ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ซื้อท่อเหล็กกล้า
เชื่อมด้วยไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์งานระบบท่อส่งน้ า จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแบบ         
e-bidding 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้แทนจากกรมชลประทานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างจริง ๆ ตอบจ านวนทั้งสิ้น ๓๔ คน เป็นเพศชาย ร้อยละ ๒๙.๔ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
๗๐.๖ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มส่วนมากมีอายุการท างานน้อยกว่า ๑ ปี (ร้อยละ ๔๔.๑) รองลงมาคือ 
อายุท างาน ๑-๕ ปี ร้อยละ ๑๗.๖ (ดูตารางท่ี ๑.๑ ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) 

เพ่ือให้เห็นว่าหลังจากมีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว กรมชลประทาน          
มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างไปจากที่เคยปฏิบัติในขั้นตอนใดบ้าง และเมื่อปฏิบัติ
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จริงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดหรือไม่ ต้องผ่าน
หนังสือขอความเห็นชอบจ านวนกี่คน คณะที่ปรึกษาจึงออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้และจ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อน-หลังการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้และจ านวนผู้ผ่าน
หนังสือขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างการปฏิบัติตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ก าหนดกับการปฏิบัติงานจริง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบการขอซื้อขอจ้าง ก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบฯ ใหม่ และระยะเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบฯ 
ใหม่ก าหนดและจ านวนผู้ที่ต้องผ่านหนังสือขอความเห็นชอบการขอซื้อขอจ้างของกรมชลประทานมี
ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๓ :  แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ ก าหนดกับ
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด และ
กระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นจริงของกรมชลประทาน 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสอืขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

1 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการร่ า งรายละ เอี ยดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขต
ของงานที่จะจ้าง (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 
และราคากลาง 

3 3 1 1 15 3 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR)   

๕-๒๐ 3 ๑ 1 15 - 
 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3-5 3 1 1 5 3 
๔ การก าหนดราคากลาง 3-15 3 1 1 5 3 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   1 1 1 1 15 3 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้ าง

ประจ าปี   
- - 1 1 20 3 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี   - - 1 1 3 3 
๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความเห็นชอบ 3 3 2 1 3 3 
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๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 
หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
15 

 
3 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวนและ
เอกสาร 

      

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 35 3 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5-20 3 5-20 1 5-10 3 
 - วิธีสอบราคา 30 3 5 1 15 3 
 - วิธีคัดเลือก 5-15 3 5 1 15 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง   5 1 5 3 
 (๒) งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5-30 3 5-20 1 28 3 
 - วิธีคัดเลือก 5 3 5 1 27 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 5-25 3 5 1 17 3 
 (๓) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5-25 3 5-20 1 20 3 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 45 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 5 3 5 1 5 3 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 45 ๓ 

 -วิธีประกวดแบบ - - 15 1 45 ๓ 
๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 5 3 5-20 - 5 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 5 3 1 1 3 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 5 1 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5-20 3 3 1 8 4 
 - วิธีสอบราคา - - 3 1 5 3 
 - วิธีคัดเลือก 5 3 3 1 5 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 3 1 1 3 3 
 (๒) การจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5-10 3 3 1 10 3 
 - วิธีคัดเลือก 5 1 3 1 5 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 5 2 1 1 5 3 
 (๓)การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5-20 3 3 1 10 3 
 - วิธีคัดเลือก 5 3 3 1 5 3 
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 - วิธีเฉพาะเจาะจง 5 3 1 1 5 3 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 10 3 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา 5 3 1 1 3 3 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 5 3 1 1 1 3 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 5 3 1 1 1 3 
๑๘ การอุทธรณ์ - - 7 1 7 3 
๑๙ การท าสัญญา 5-10 3 1 1 3 3 

 

จากตารางที่ ๔.๓ จะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กับ       
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด  มีขั้นตอน            
ที่แตกต่างกันในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 กรมชลประทาน ไม่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และไม่ได้
ประกาศเผยแพร่ 

 ไม่มีขั้นตอนการแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน/
คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการ 

 ไม่มีขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตการซื้อหรือจ้าง ให้ผู้ประกอบการแสดง
ความเห็นก่อนการเสนอราคา 

 ไม่มีขั้นตอนอุทธรณ์ผลการพิจารณา  

เมื่อมีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมชลประทาน 
เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในระยะแรกของการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องยากส าหรับบุคลากรที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ที่มีบริบทของ
การจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างกันไป การประสานความร่วมมือเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน จะเห็นได้
ว่าระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนมากกว่าที่กฎหมายก าหนดจาก 1 คน  
เป็น 2 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 200 - 400 
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สิ่งที่เป็นปัญหาส าคัญคือ การท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นเรื่องใช้เวลา เพราะกรรมการมีภูมิหลังในการท าหน้าที่ 
ไม่เหมือนกัน ต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กันและกันอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
ของกรมชลประทานให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในกรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ถึง ๖๙ ครั้ง ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได ้

นอกจากนี้กรมชลประทานยังเป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือช่วยในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิง หรือประกอบการท างานอย่างจริงจัง มีการตั้งคณะท างานในลักษณะ Ad-hoc 
Committee เพ่ือร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
ชลประทานเขตทั้ง ๑๗ แห่ง ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พยายามกระจายความรับผิดชอบไปยังส านักงานชลประทานเขตต่าง  ๆ 
ด าเนินการเอง เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน อย่างไรก็ตามเมื่อปฏิบัติจริงก็ยังเกิดความล่าช้า ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ ทั้งนี้เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการหลาย
เรื่อง ดังจะได้น าเสนอไว้ในหัวข้อต่อไป  

๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและขั้นตอน
ที่กฎหมายใหม่ก าหนดของกรมชลประทาน 

เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของ
จังหวัดนนทบุรี คณะที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเพ่ือรับฟังปัญหาที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน โดยจัดกลุ่มให้ค าปรึกษาเป็น ๓ กลุ่ม
คือ กลุ่มที่หารือประเด็นกฎหมาย กลุ่มที่หารือประเด็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกลุ่มที่หารือ
ประเด็นการตรวจสอบ ประกอบกับข้อมูลจากการสอบถามผู้ปฏิบัติว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ผ่านมา มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและมีประเด็นที่ถูกฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกตั้ง
ข้อสังเกตอะไรบ้าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบฯ ก าหนดมีลักษณะเหมือนกับการวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา
ในหัวข้อ ๔.๑ ปัญหาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

(1)  ปัญหาเรื่องขอ้กฎหมาย  

เป็นปัญหาเรื่องการตีความข้อกฎหมาย เนื่องจากในระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ไม่ได้ก าหนดวิธีการที่ต้องด าเนินการไว้ชัดเจน หรือมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดปัญหาใน
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การใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ จนเกิดเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพราะการใช้ดุลยพินิจอาจไม่
สอดคล้องกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ จากการเก็บข้อมูลพบว่า ปัญหาความไม่
ชัดเจนในข้อกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า เป็นปัญหาในการปฏิบัติ 
มีดังนี ้

ก. ค านิยาม 

ก) ปัญหาเรื่องการตีความนิยาม “การจัดซื้อจัดจ้าง” ที่ไม่ชัดเจน เพราะ
ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้ให้ค าอธิบายที่ชัดเจนว่า การซื้อ
หมายความว่าอย่างไร การจ้างหมายความว่าอย่างไร ท าให้เกิดปัญหาการตีความเวลาปฏิบัติจริง 
เพราะเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ใช่นักกฎหมาย การตีความไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าควรจะตีความอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อการร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ 

ข) นิยามค าว่า “งานก่อสร้าง” เดิมระเบียบไม่ได้ให้ความหมายไว้ เพ่ิงมา
ออกหนังสือเวียน คือ ว ๒๕๙ ตามหลัง ขยายความแต่ให้ตีความเอง เช่น งานทาสีอาคาร ถ้าตีความ
ตามที่ค านิยามที่คณะกรรมการวินิจฉัยตีความออกมาล่าสุด จะเกิดปัญหาคือแหล่งของเงินไม่สัมพันธ์
กับเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่มีใครทราบว่าใครถูก ในข้อเท็จจริงควรเขียนค านิยามให้ชัดเจน
ว่าจะใช้กับเรื่องอะไร ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติฯ ไม่ได้เขียนแยกออกมาชัดเจนเรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับกับคณะกรรมการตรวจการรับงานก่อสร้า ง ท าให้ผู้ปฏิบัติสับสน แต่งตั้ง
คณะกรรมการไม่ถูก 

ค) ค าว่า “ท าเอง” (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 18) 
เป็นปัญหาใหญ่ของกรมชลประทาน เพราะงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเป็นงานที่ต้องด าเนินการเองเวลามี
ปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้น ต้องท าทางระบายน้ า ต้องซ่อมเขื่อนขนาดเล็ก ต้องสร้างพนังกั้นน้ า เป็นต้น 
การท าเองลักษณะนี้จะตีความอย่างไรจึงจะสามารถด าเนินการเองได้โดยไม่ถูกท้วงจาก สตง. 

ง) นิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่” ซึ่งเดิมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้ค าว่า “เจ้าหน้าพัสดุ” ซึ่งจะเป็นอัตตลักษณ์ของพัสดุ ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือโดย
ต าแหน่งก็ตาม พอเปลี่ยนมาเป็นค าว่าเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดความสับสน ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจ
ว่า ค าว่าเจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้าที่พัสดุเดิม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ในมาตรา ๔๙ ในเรื่องการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  
หากหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ก็ถือว่าสามารถได้รับค่าตอบแทนได้ แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่
ชัดเจน 

(2)  ปัญหาเรื่องการก าหนดราคากลาง  

ก่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ราคากลางใช้
ในงานก่อสร้าง แต่ตามหลักเกณฑ์ของ ปปช. ได้น าราคากลางไปรวมกับงานซื้องานจ้างทั่วไป         
ตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่เขียนนิยามค าว่า “ราคากลาง” บวกกับวิธีปฏิบัติด้วย ซึ่งราคากลาง
โดยนัยที่ ปปช. ให้ค านิยามหมายถึง ราคาที่เป็นฐานการเปรียบเทียบ แต่ฝ่ายตรวจสอบมองเป็นราคา
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กลางคือราคาที่หน่วยงานราชการได้รับประโยชน์สูงสุด สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ ปัจจุบัน
กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดราคากลางของพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง บอกว่าได้มาจากแหล่งอ้างอิง ๖ แหล่ง 
แต่ไม่ก าหนดวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของส านักชลประทานเขต ที่มีปัญหาว่าจะใช้แหล่ง
อ้างอิงใดจึงจะเป็นที่ยอมรับของฝ่ายตรวจสอบ เพราะฝ่ายตรวจสอบต้องการให้ใช้ราคาต่ าสุดเพราะ
ราชการได้ประโยชน์สูงสุด แต่อาจไม่ใช่เสมอไป เพราะราคาต่ าอาจท าให้ได้คุณภาพที่ไม่ดี ไม่ตรงกับ
ความต้องการก็ได ้

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการใช้แหล่งอ้างอิงราคากลางตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด เพราะในทางปฏิบัติแม้คณะกรรมการจะใช้การอ้างอิงราคากลางจาก
แหล่งข้อมูลที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ตั้งแต่ (๑) – (๖) แต่ยังถูกทักท้วงจาก สตง. ว่าควรจะหาราคา
อ้างอิงจากราคาตลาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงานประกอบการตั้งราคากลาง เพ่ือให้สะท้อนความเป็นจริงใน
บริบทที่ท าการซื้อหรือจ้าง ซึ่งเป็นการสร้างภาระเกินความจ าเป็นให้กับคณะกรรมการก าหนดราคา 
เพราะมีภาระงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ท าให้คนในกรมไม่อยากรับหน้าที่นี้ 

(3)  ปัญหาเรื่องการก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจงได้
เฉพาะกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องมาจากภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองกรณีใกล้เคียงกันมาก แต่ถ้า
เป็นวิธีคัดเลือกเพราะเกิดความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเชิญ ๓ ราย การเลือกใช้สองวิธีจึงยากมากต้อง
ตีความและยากในการปฏิบัติจริง เพราะบางครั้งเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจมีผู้เสนอราคาไม่ครบ 
๓ รายก็ได้ เช่นนี้จะท าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ หากตีความว่าได้ฝ่ายตรวจสอบจะรับได้หรือไม่  

(4)  ปัญหาเรื่องการก าหนดร่างขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ข้อ ๒๑ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ งานซื้องานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กับ
งานจ้างก่อสร้าง ในกรณีงานซื้องานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา แต่ ถ้าเป็นงาน
ก่อสร้าง การตีความคนยกร่างระเบียบฯ บอกว่า ถ้าเป็นงานก่อสร้างการมีแบบรูปรายการแล้ว ไม่ต้อง
ตั้งกรรมการก าหนด TOR แต่ในข้อเท็จจริงการท าแบบรูปรายการไม่สามารถที่จะใช้ในงานก่อสร้างได้
ต้องใช้รายละเอียดประกอบแบบด้วย บางส่วนราชการได้แบบรูปรายการมาใช้ด าเนินการเลย ใน FAQ 
ของกรมบัญชีกลางก็ตอบแบบนี้ ถ้ามีแบบรูปรายการแล้วไปด าเนินการซื้อจ้างได้เลย  ตามข้อ ๒๑ 
วรรค ๓ ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง TOR ซึ่งเป็นปัญหากับส่วนราชการหลาย ๆ ที่ คือ แล้ว
ท าอย่างไรจึงจะได้รายละเอียดประกอบ ซึ่งกรมชลประทานแก้ปัญหาด้วยการให้ใช้แบบรูปรายการ
ของกรมชลประทาน และต้องมีคณะกรรมการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ออกรายละเอียดประกองแบบ  

(5) ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใช้เกณฑ์
การพิจารณา ๒ อย่างคือ เกณฑ์ราคา กับ Price Performance ซึ่งส าหรับการซื้อหรือจ้างทั่วไป 
สามารถใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุดได้ แต่ส าหรับงานก่อสร้างที่มีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างบางรายรับงาน
เกินความสามารถ เกินขีดความสามารถของตัวเอง การที่กรมประเมินที่ผู้รับจ้างท าอยู่ก่อนในสัญญา
ว่าจ้างก่อนหน้าซึ่งมีความล่าช้ากว่าแผนทั้งหมด บางสัญญาติดลบถึง ๔๘ % แต่บริษัทก็ยังเข้าประมูล
อีก ใช้วิธีเสนอราคาต่ าเพ่ือให้ได้งาน บางครั้งต่ ากว่าราคากลางประมาณ ๔๐ % แล้วก็ไม่ได้ด าเนินการ
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เองใช้วิธีขายงานต่อไป แบบนี้จะใช้เกณฑ์ Price Performance ก าหนดคุณสมบัติไม่ให้ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวเข้าประมูลก็จะเป็นการกีดกัน มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร   

(6) เรื่องการบริหารสัญญา การที่ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับท าหน้าที่
บริหารสัญญาแทนฝ่ายพัสดุ สร้างปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก เพราะคณะกรรมการตรวจรับ            
ไม่มีความเข้าใจในแนวทางการบริหารสัญญาที่ถูกต้อง ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ส าคัญคือไม่รู้
ระเบียบฯ อย่างถ่องแท้ท าให้เกิดปัญหาการติดตามงาน โดยเฉพาะงานก่อสร้าง ไม่สามารถตามงานได้
เพราะไม่มีความรู้ด้านก่อสร้าง แต่ต้องเป็นกรรมการตรวจรับเพราะส านักงานชลประทานเขตมีคน
จ ากัด 

(7) ปัญหาเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพ่ือลดอ านาจการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงวิธีจ้าง 
เป็นประเด็นที่ฝ่ายตรวจสอบของกรมทักท้วงมากอีกเรื่องหนึ่ง  

(ดูตารางท่ี ๑.๑๖ และตารางท่ี ๑.๑๗ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(8) ปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  

เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทานเป็นหน่วยงานน าร่อง
ที่ได้ทดลองใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก่อนการบังคับใช้จริง ๓ ปี  
(เริ่มทดลองใช้ปี ๒๕๕๘) จึงถือว่ามีประสบการณ์มาแล้วระยะหนึ่ง ถึงกระนั้นก็ดีในปัจจุบันการเข้า
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนการยังเป็นปัญหาของกรมอยู่ เนื่องจากปัญหา
ดังต่อไปนี้ 

ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก (ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
ความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖.๗๒) 

ข. มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลา
ราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค
ขณะปฏิบัติงาน) (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก  
จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ ๑6.63) 

ค. การที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ e-GP ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายสูงขึ้น (โอกาสเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ ๑๔.๕๒) 
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ง. ค าชี้แจงการแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก สร้างความไม่มั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติมาก (โอกาสที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๙๒) 

จ. เมื่อเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่สามารถขอค าปรึกษาได้ทันที 
เพราะไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ดูแลระบบได้ ต้องเดินทางไปพบที่กรมบัญชีกลาง ท าให้เสียเวลาท างาน 
ต้องชะลอการบันทึกข้อมูล ซึ่งท าให้กระบวนการล่าช้าออกไป (โอกาสที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง แต่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๔๑)  

ฉ. การบันทึกข้อมูลไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามที่เคยปฏิบัติมาก่อน 
เพราะในระบบมีพ้ืนที่ให้ลงข้อมูลค่อนข้างจ ากัด เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วยังมีเอกสารที่ควรต้องบันทึกไว้
เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบอีกมาก และเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอกขอ
เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ แต่ในระบบเมื่อ Print ออกมาจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องท า
เอกสาร ๒ ส่วน คือ ส่วนที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ฝ่ายตรวจสอบต้องการ และข้อมูลที่สามารถ
ด าเนินการในระบบได้จริง ท าให้ผู้ปฏิบัติตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบ สร้างความไม่มั่นใจแก่ 
ผู้ปฏิบัติ 

ช. คู่สัญญาซึ่งเคยสามารถซื้อหรือจ้างได้ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนมาก
เป็นคู่สัญญาที่มีขนาดเล็กแต่อยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ก่อนการบังคับใช้กฎหมายสามารถซื้อหรือจ้างจาก
ผู้ค้าเหล่านี้ได้ แต่การที่ใช้ระบบ e-GP ท าให้คู่ค้าเหล่านี้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ท าให ้
คู่ค้าไม่อยากด าเนินการ จึงเป็นการสูญเสียโอกาสหรือกลายเป็นการกีดกันคู่ค้าไปโดยไม่ตั้งใจ 

(รายละเอียดค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประสบความส าเร็จดูจาก
ตารางประเมินความเสี่ยงที่ 1.18 ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๙)  ปัญหาเรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรมชลประทาน ถือเป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างมากหน่วยงานหนึ่ง ปัจจุบันในส านักงานคลังและพัสดุของกรมชลประทาน มีฝ่าย
พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเข้าไปใช้ระบบได้ค่อนข้างง่าย ระบบฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมชลประทานสามารถพัฒนาขึ้นใช้ภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี
ดังนี้ 

ก. การจัดท าบัญชีคู่ค้าที่เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว แต่ยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 

ข. ข้อมูลราคากลางของพัสดุและบริการที่ เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ ใน
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็วแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
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ค. การจัดท าคู่มือแสดงวิธีการและข้ันตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
วิธีตามที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบโดย
ทั่วกัน 

ง. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นระบบ
และมีการจัดท าระบบข้อมูลผู้ทิ้งงานเผยแพร่ในระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้
ได้ทันทีแต่ยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 

สิ่งที่ยังขาดในเรื่องของระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกรมชลประทาน คือ การจัดท า Check list ที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และแนบไว้พร้อมเอกสารการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้มี
อ านาจลงนามเกิดความมั่นใจ 

สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของกรมชลประทาน คือ การที่กรมชลประทานมีการ
จัดการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้ฝ่ายพัสดุเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้
บุคลากรภายในที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ท างานมากกว่า ๑๒ ปี  
เป็นผู้ถ่ายทอดร่วมกับวิทยากรที่เชิญมาจากกรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ดีระดับความรู้ในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมยังอยู่ในระดับปานกลาง  
(ท าแบบทดสอบถูก ๔-๗ ข้อ) เหตุที่ เป็นเช่นนี้ เพราะ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
เป็นเรื่องใหม่ เพ่ิงบังคับใช้เพียงปีเดียว และยังมีข้อกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน ต้องอาศัยดุลยพินิจ  
อีกหลายประเด็น ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ในระดับปานกลางเท่านั้น 

(ดูตารางท่ี ๑.๒ และ ตารางที่  1.18 ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๑๐)  ปัญหาเรื่องบุคลากร 

เป็นปัญหาใหญ่ของกรม เนื่องจากผลการประเมินปัจจัยภายในที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรม พบว่า กรมมีปัญหาเรื่องจ านวนคนปฏิบัติงานใน
การจัดซื้อจัดจ้างน้อย และปัญหาที่ เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสบการณ์ท างานน้อย เนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่มีการคัดเลือกคนรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนผู้ที่
เกษียณอายุราชการไปแล้ว คนรุ่นนี้ส่วนมากเป็นคนในรุ่น Generation X และ Y ซึ่งมีมุมมองต่อการ
ท างานต่างไปจากคนในรุ่น Baby Boomer ส าหรับคนรุ่น Generation X และ Y เป็นกลุ่มคนที่มุ่ง
ความส าเร็จของงานแต่ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติกฎระเบียบของหน่วยงานน้อย หากสามารถท างาน
ได้โดยใช้กฎระเบียบให้น้อย ก็จะมีความสุขกับการท างานมาก คนรุ่นนี้สนใจในเทคโนโลยีมากกว่า 
ข้อกฎหมาย ท าให้คนเหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่อนข้างจ ากัด มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอย่างมาก 
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(๑๑)  ปัญหาเรื่องการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

การที่ สตง. และฝ่ายตรวจสอบภายในมีดุลยพินิจในการตีความกฎหมายแตกต่าง
จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้อย่างสร้างสรรค์ 
บุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่กล้าด าเนินการ เพราะกลัวความผิด จึงมักจะพยายาม
หาข้อมูลให้มากเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  
ที่พบว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระดับปานกลาง สามารถปฏิบัติไ ด้
เฉพาะที่ตนมีความม่ันใจ (ร้อยละ ๓.๖๘)  (ดูตารางท่ี ๑.๔ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๑๒) ปัญหาเรื่องการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันของส านักงบประมาณ 

หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้
รวดเร็วขึ้น โดยมอบหมายให้ส านักงบประมาณเป็นฝ่ายติดตามและก ากับให้หน่วยงานของรัฐเร่งก่อ
หนี้ผูกพันให้ได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐต้องเร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก ซึ่งจะมีผลต่อความไม่รอบคอบถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน หรือมีผลต่อการ  
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่สามารถด าเนินการได้ทันด้วยความปลอดภัย อันเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการไม่
ด าเนินการและปล่อยให้งบประมาณตกไป ในกรณีของกรมชลประทานนี้ แต่ไม่มากเหมือนหน่วยงาน
อ่ืน 

(ดูตารางประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกรมชลประทานที่ ๑.๑๘ ภาคผนวกท่ี ๑) 

ปัญหาที่กล่าวข้างต้นนี้หากวิเคราะห์อย่างละเอียดจะพบว่า เป็นปัญหาเดียวกับที่
คณะที่ปรึกษาคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเกือบทุกเรื่อง จึงสรุปได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการและขั้นตอนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดได้สร้างผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทานจริง 

๒) ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในกรมชลประทาน เมื่อมีการบังคับ
ใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรที่อยู่ในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ได้ข้อสรุป
ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
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(๑) ความรู้สึกของบุคลากรของกรมชลประทานต่อการถูกบังคับใช้กฎหมาย  

 พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของ
ผู้ตอบ  แบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.๘๑  (ดูตารางท่ี ๑.๔ ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) 

  เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหาในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด พบว่า ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่แตกต่างจากผลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความรู้สึกต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ทางบวก มองว่าไม่ได้แตกต่างไปจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มากนัก สามารถ
ปฏิบัติได้เป็นส่วนใหญ่  มีส่วนที่เป็นปัญหาคือบทนิยามของพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ที่ขาดความชัดเจน ต้องตีความโดยใช้ดุลยพินิจของตนเอง 
ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะตีความผิด แต่ในภาพรวมก็ออกมาดี ไม่ได้มีการแสดงความรู้สึกด้านลบกับ
การบังคับใช้กฎหมาย 

(2) ปฏิกิริยาของบุคลากรของกรมต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ ๓๘.๙) 

(3) การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรเหล่านี้ได้แสวงหาแนวทางในการ
สร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 

ก)  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มีความรู้ 
ด้านกฎหมายมาให้ความรู้  (ร้อยละ ๓๕.๑) (ดูตารางท่ี ๑.๑๔ ภาคผนวกท่ี ๑) 

ข)  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

(ก) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอื่น          
(ร้อยละ ๒๐.๕) 

(ข) ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (ร้อยละ ๑7.4) 

(ค) หารือวิทยากรของหลักสูตรที่ท่านเข้าร่วมอบรม (ร้อยละ ๑๔.๓) 



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-56 

(ง) ใช้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ              
(ร้อยละ ๑๓) 

(จ) ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นที่เป็นปัญหาไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลาง  (ร้อยละ ๑๑.๘) 

(ฉ) หารือฝ่ายกฎหายภายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๑๑.๘) 

(รายละเอียดการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูได้จากตารางที่ ๑.๑๕ ภาคผนวกท่ี ๑) 

๓) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรมชลประทานภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

ในการประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมีผลกระทบด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทานหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากการ
ประหยัดงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมชลประทานว่า การ
ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความ         
ไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุปว่า 

(1) ประเมินจากการน าเอาทรัพยากรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของการท างาน 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทานสามารถใช้
ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรม โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด กรมมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนใหญ่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังสร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่
ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ป้องกันทุจริต (ร้อยละ 85.3) (ดูตารางที่ 1.19 ภาคผนวกที่ ๑) ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ก) เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีเข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 22.2)  

ข) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 20)  

ค) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์         
ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่ เพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ 
32.2) 
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ง) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก           
มีการท างานนอกเวลาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๒2.2) 

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงานว่าหลังต้อง
เสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียมเอกสารมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพื่อให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ จึงต้องจ้าง
พนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากรไปรับการ
อบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(2) ประเมินจากความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วย
กระบวนการและข้ันตอนใหม่ตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน
ระบุว่า การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน  
ผู้เสนอราคามีช่องทางในการเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอ
ราคาด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่
ทราบว่าจะฮ้ัวกับใคร เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้า
ประกวดราคาบ้าง ถือว่าโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง โดยให้
ความเห็นว่า หลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของกรม
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 40.5)  

(ดูตารางท่ี 1.8 ภาคผนวกท่ี ๑) 

(3)  ประเมินประสิทธิภาพจากปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อ        
จัดจ้างเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน โดยท าการ
สอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน ว่าจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า        
ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ ระบุว่า ข้อร้องเรียนลดน้อยลง เพราะด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ ๕๒.๔) (ดูตารางที่ ๑.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด สรุปได้ว่า ในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมดีขึ้น แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-58 

ความคุ้มค่าของการด าเนินการที่เกิดขึ้น โดยกรมต้องรวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาใช้เป็นฐาน  
ในการประเมินความคุ้มค่าต่อไป 

 

๔.๒  กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 

ราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ 
ทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภทได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป 
จะมีขึ้นเป็นกรณี  ๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว  
ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่
เป็นประเภทนี้ 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,852 แห่ง แยก
ประเภทได้ ดังนี้ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง 
 เทศบาล 2,441 แห่ง 

 เทศบาลนคร 30 แห่ง 

 เทศบาลเมือง 178 แห่ง 

 เทศบาลต าบล 2,233 แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333 แห่ง 
 องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 
2 แห่ง 

เทศบาล 

เทศบาล โดยทั่วไปหมายถึง ท้องถิ่นที่มีความเป็นเมือง หรือมีศูนย์กลางของความเป็น
เมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งไม่มีความจ าเป็นจะต้องเป็นท้องที่ตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาค      
แต่อย่างใด ท้องที่เทศบาลนั้น อยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่าเทศบาล 
โดยองค์กรของเทศบาลต้องมีสภาเทศบาล และมีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี   
ซึ่งเทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ 

 เทศบาลนคร คือ เขตท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 50,000 คนขึ้นไป        
ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
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 เทศบาลเมือง คือ เขตท้องถิ่นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นท่ีมี
ประชากรรวมกัน 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล 

 เทศบาลต าบล คือ เขตท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบล และระบุชื่อพร้อมอาณาเขตของเทศบาลต าบลไว้ด้วย ทั้งมีรายได้อัน
สมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรือ เป็นสุขาภิบาลเดิมมา
ก่อนการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล และแม้ว่า "เทศบาลต าบล" จะมีชื่อ
เรียกคล้ายกันหรือชื่อเดียวกันกับ "ต าบล" แต่เทศบาลต าบลไม่จ าเป็นจะต้อง
ครอบคลุมต าบลเพียงต าบลเดียว หรือไม่จ าเป็นต้องครอบคลุมต าบลตามชื่อเทศบาล
นั้น เช่น เทศบาลต าบลแม่สาย ครอบคลุมบริเวณเมืองต่อเนื่องระหว่างต าบล            
เวียงพางค า และต าบลแม่สาย พ้ืนที่นอกเหนือท้องที่เทศบาลนี้ มีฐานะเป็นท้องที่
ต าบล ซึ่งต่อมาก็ยกข้ึนเป็นเทศบาลภายหลัง 

โดยท้องที่เทศบาลทั้งสามรูปแบบนี้ จ าเป็นจะต้องมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเขตชุมชน
นั้น ๆ ขึ้นเป็นเทศบาลในแต่ละระดับชั้นด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติท้องถิ่นบางแห่งอาจจะผ่านเกณฑ์ 
ทั้งด้านประชากร และรายได้แล้ว แต่ยังมีสถานะเป็นองค์กรในระดับที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นอยู่  
เนื่องด้วยยังไม่มีการยกฐานะ 

ส าหรับ เขตเทศบาลเมือง (บางแห่ง) และ เขตเทศบาลนคร จะแบ่งเขตการปกครองย่อย
ลงเป็น ชุมชน ซึ่งมีฐานะเท่ากับ หมู่บ้าน ในระบบการปกครองส่วนภูมิภาค โดยชุมชนจะไม่มีต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน และก านัน ซึ่งเป็นต าแหน่งของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และพิเศษส าหรับเขต
เทศบาลนครขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น นครเชียงใหม่ นครหาดใหญ่ เมืองพัทยา และ นครนนทบุรี  
มีเขตการปกครองในระดับ แขวง ซึ่งเป็นการรวมชุมชนหลาย ๆ ชุมชนเข้าด้วยกัน โดยแขวงนี้ ไม่ได้มี
อาณาเขตตามเขตต าบลแต่อย่างใด 

ท้องที่ต าบลโดยทั่วไปคือส่วนท้องที่ชนบทหรือกึ่งเมือง ที่มีการกระจายตัวขอประชากร
อย่างหลวม ๆ แต่อาจจะมีเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นกว่าจุดอ่ืน ๆ ในท้องที่ด้วย ในทางปฏิบัติ 
ท้องที่ต าบล คือ ท้องที่ส่วนที่เหลือจากท้องที่เทศบาล โดยจะมีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบล    
ตามอย่างการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นหลัก แต่หากพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่อยู่ในเขตท้องที่เทศบาล
แล้ว ก็จะอยู่นอกเหนือจากเขตพ้ืนที่ของท้องที่ต าบล กล่าวคือ หากมีตัวเมืองอยู่ระหว่างกลางของเขต
ต าบล (ส่วนภูมิภาค) ในสองต าบล ซึ่งเขตตัวเมืองนั้นได้รับการยกฐานะเป็นท้องที่เทศบาลแล้ว พ้ืนที่
ส่วนที่เหลือที่ไม่เต็มต าบลคือท้องที่ต าบล ซึ่งจะอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนต าบล โดยต้องมีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจไม่ได้ดูแลท้องที่ต าบลเดียว ในทางทฤษฎี
อาจจะดูแลสองต าบลหรือมากกว่าก็ได้ ทั้งนี้ กฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ระบุจ านวน
ประชากร ในการจัดตั้งท้องที่บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ 
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ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่อุดหนุนท้องถิ่น (เทศบาล และ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ในการด าเนินกิจการที่ท้องถิ่นไม่สามารถท าได้ โดยอาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ เกิน
ขอบเขตอ านาจของท้องถิ่น หรืออาจเป็นโครงการ ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของทุกท้องถิ่นในจังหวัด
เดียวกัน เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น 

สภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น หรือ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ปกติ  
สภาท้องถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีอ านาจหน้าที่หลายประการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น 

ในบางระบบ สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น แต่ส าหรับในประเทศ
ไทย การได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่มา 2 ประการ คือ 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม 

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้บริหารคือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ใน เทศบาล มีผู้บริหารคือ นายกเทศมนตรี ใน องค์การบริหารส่วนต าบล มีผู้บริหารคือ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในกรุงเทพมหานคร มีผู้บริหารคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเมืองพัทยา  
มีผู้บริหารคือ นายกเมืองพัทยา 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท างานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดย  
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้ าที่
บริหารงานภายในขอบเขตตามที่กฎหมายก าหนด และรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการศึกษาครั้งนี้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่คณะที่ปรึกษาได้ท าการคัดเลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เทศบาลนครแหลมฉบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ 
เมืองพัทยา 

๔.๒.๑  เปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการซื้อหรือการจ้างในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
กับการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 

๔.๒.๑.๑ ความแตกต่างของกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น           
เมื่อถูกบังคับใช้กฎหมายใหม่ 

กระบวนการและขั้นตอนการซื้อหรือการจ้างในภาพรวมหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเดิมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือ
การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ควบคู่กัน เมื่อมี
การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
แตกต่างไปจากเดิม  คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างดังกล่าว ได้ข้อสรุปดังนี้ 

๑) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การซื้อหรือจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นเดิม ไม่ต้องมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นฯ) แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง แต่ไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง 
และเงื่อนเวลาไว้  (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 21) 

๒) การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างไว้ 5 วิธี คือ 
วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา การประมูล วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ โดยทุกวิธีให้ด าเนินการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ โดยก าหนดเงื่อนไขของแต่ละวิธีไว้ตาม
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างส าหรับวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ส่วนวิธีพิเศษและวิธี
กรณีพิเศษก าหนดเป็นรายกรณี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ 8) 

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้พิจารณาเงื่อนไขของแต่ละ
วิธีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ซึ่งก าหนดไว้เป็นรายกรณีหลายกรณี และก าหนดให้แสดง
เหตุผลที่เลือกวิธีนั้นด้วย แต่มีข้อก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน” 
รวมทั้งกรณี อ่ืนที่ ให้ ใช้วิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) อีกวิธีละ 8 กรณี 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖)  
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๓) การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้เกณฑ์ราคาโดยใช้ราคาต่ าสุดจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 2535 ข้อ 43 (๒)) 

แต่พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและต้อง
ก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๕ วรรคสาม) ซึ่งเดิมไม่มีใน
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง
แนวทางในการก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้  

๔) การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและปิดประกาศ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีการก าหนดให้จัดท าแผนการจัดหา
เฉพาะวิธีสอบราคาและการประกวดราคาและเผยแพร่   แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีสู่สาธารณะในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี (ยกเว้นบางกรณีตามมาตรา 
11) มิฉะนั้นจะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 วรรคสี่)  
และให้รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว 
(ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 12) แต่ไม่ก าหนดว่าต้องประกาศเม่ือใด  

๕) การยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๑ มีการยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้นหาผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อน  

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐  กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็น
อุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าเอกสารนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าวมาส่งในภายหลัง (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 44 
วรรคสอง)  

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคแยกมาต่างหาก และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่
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ก าหนดก่อน แล้วจึงคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
แล้วแต่กรณี (ระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 55 (๑) วรรคสอง และข้อ 83 (3)) 

๖) การตรวจสอบและคัดเลือกเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๒ ก าหนดให้มีการตรวจสอบและ
คัดเลือกผู้ค้าท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องก่อนเข้าสู่การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีท่ีมีเกณฑ์ด้านเทคนิคต้องพิจารณา
พร้อมกับเกณฑ์ราคา (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 83 (2)) (เว้นแต่กรณีที่ค านึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคแยกมาต่างหากเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดก่อน แล้วจึงจะด าเนินการ
คัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกต่อไป (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑) วรรคสอง และข้อ 83 (3))  

๗) การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๑ ผู้ค้าต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค และเอกสารข้อเสนออ่ืน ๆ  

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ  
ทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)) 

๘) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๒ (๑๒) ในการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการแจ้งผลที่ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างอนุมัติแล้วให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ            
โดยไม่มีการประกาศในเว็บไซต์  

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผล
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปิดประกาศ และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบ หลังจากที่หัวหน้าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจได้อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
แล้ว ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และทุกกรณี (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 42 ข้อ 59 ข้อ 
60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81) 
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๙) การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้มีการอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

แต่ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยยื่นอุทธรณ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการซื้อ
หรือการจ้างในระบบ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๗ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑61 วรรคสอง) จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์แล้ว 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 

๑๐)  การบริหารสัญญา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๐ ถึง ๑๓๓ ก าหนดให้การ
บริหารสัญญาเป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แต่ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๐ ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  โดยไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ ในการบริหารสัญญา และแบบหรือตัวอย่าง 
หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่บริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และตามระเบียบฯ หมวด
การบริหารสัญญา ยังให้อ านาจหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิก
สัญญาได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด ๖ ข้อ 183) 

๔.๒.๑.๒ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติการเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกระบวนการที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

เนื่องจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติการเมื่อด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กฎหมายใหม่ก าหนด คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ไว้โดยละเอียด
แล้วในหัวข้อ ๔.๑.๑.๒  ในหัวข้อนี้คณะที่ปรึกษาจะไม่น าเสนอผลการวิเคราะห์อีกเพราะเนื้อหาการ
วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์กรอบของกฎหมายฉบับเดียวกัน ผลกระทบที่เกิดกับหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นจึงเหมือนกัน 

๔.๒.๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงระบบเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

ด้วยเหตุที่กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับมีกระบวนการและขั้นตอนเดียวกันแม้จะใช้กับ
หน่วยงานของรัฐต่างประเภทกันก็ตาม ผลกระทบที่เกิดกับหน่วยงานภาครัฐประเภทหนึ่ง ย่อมเกิดกับ
หน่วยงานของภาครัฐอีกประเภทหนึ่งที่ถูกบังคับใช้กฎหมายเหมือนกัน ดังนั้นคณะที่ปรึกษา 
จะไม่น าเสนอผลกระทบเชิงระบบอีก เนื่องจากมีสาระท่ีซ้ ากันกับที่วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อ ๔.๑.๑.๓ 
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๔.๒.๑.๔  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลกระทบเชิงปฏิบัติการ 

คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอไว้แล้วโดยละเอียดในหัวข้อ ๔.๑.๑.๔ จึงจะไม่น าเสนออีกในที่นี้ 
เนื่องจากมีสาระเดียวกัน 

๔.๒.๑.๕  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลกระทบเชิงระบบ 

คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอไว้แล้วในหัวข้อ ๔.๑.๑.๕ จึงจะไม่น าเสนออีก เพราะมีเนื้อหา
เดียวกัน 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกก าหนด
โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การน าเสนอ
ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงระบบเมื่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายทั้งสองฉบับก าหนด คณะที่ปรึกษามีเจตนาสร้างความเข้าใจว่า  
สิ่งที่วิเคราะห์อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  
การที่ทราบว่าเกิดขึ้นหรือไม่ จ าเป็นต้องได้ข้อมูลการปฏิบัติจริงจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่
ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้คณะที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบการเก็บข้อมูลด้วยการจัดให้มีการ
ประชุมกลุ่มเพ่ือน าปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานจริงมาน าเสนอกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  
ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการตรวจสอบของสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในราชการ (สปร.) พร้อมกับการออกแบบสอบถามให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบในประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุอื่น ๆ ด้วย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ข้อสรุปที่สามารถตอบโจทย์
ที่ตั้งไว้ คือ 

๑) ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความแตกต่างไป
จากการปฏิบัติเดิมในเรื่องใด และการปฏิบัติจริงสามารถด าเนินการได้ตามกรอบที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ วางไว้หรือไม่ (ในเรื่องระยะเวลาและจ านวนคนที่ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบ  
ในแต่ละข้ันตอน) 

๒) เกิดผลกระทบต่อเชิงปฏิบัติงานและผลกระทบเชิงระบบอย่างที่คาดการณ์ไว้
หรือไม่ มาจากสาเหตุอะไร มีผลกระทบต่อบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบังอย่างไร และมี
ผลกระทบต่อความส าเร็จในการซื้อหรือจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบังมากน้อยเพียงใด 

คณะที่ปรึกษาจะน าผลการศึกษาน าเสนอโดยล าดับ ดังนี้ 

๔.๒.๒ กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานราชการ 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจริงหลังการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ 

๔.๒.๒.๑ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติการจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
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เ ท ศ บ า ล น ค ร แ ห ล ม ฉ บั ง  ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี  ๒ ๕ ๖ ๑  จ า น ว น 
1,257,657,865.06 บาท และเงินนอกงบประมาณ จ านวน 1,093,842,442.26 บาท วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ใช้มากที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๘  
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.51  สามารถผูกพันหนี้ 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ร้อยละ 100 

พัสดุที่ซื้อและจ้างส่วนใหญ่ได้แก่ วัสดุการศึกษา ซื้อวัสดุส านักงาน ซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศส านักงาน จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ จ้างซ่อมรถยนต์-รถบัสรับส่งนักเรียน จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น 
วิธีที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างคือ วิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
(e-bidding) ใช้ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้างซ่อมถนน จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า เป็นต้น 

ในการเก็บข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริงของเทศบาลนครแหลมฉบัง            
คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่ม และการตอบแบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด คน จ าแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ ๓๒.๕  เพศหญิง ร้อยละ 
๖๗.๕ มีอายุการท างาน ๑-๕ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๓๕) รองลงมาคือ ๖-๑๐ ปี (ร้อยละ ๓๒.๕)              
(ดูตาราง ๒.๑ ภาคผนวกท่ี ๑ ประกอบ) 

ผลการเก็บข้อมูล พบว่า ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบังตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด เทศบาลนครแหลมฉบัง
มีระยะเวลาและจ านวนผู้ผ่านความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอน ปรากฏตามตารางที่ 
๔.๔ ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๔.๔ :  แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบส านักกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ก าหนด กับกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด และกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นจริงของเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR) 
และร่างเอกสารประกวดราคา และราคา
กลาง 

 
- 
 
 

 
- 

 
๑ 

 
1 

 
1 

 
4 

๒ ก า ร จั ด ท า ร่ า ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ
ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซื้อ
หรือขอบเขตของงานท่ีจะจ้าง (TOR)   

- - ๑ 1 2 4 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง 

1 1 1 1 2 4 

๔ การก าหนดราคากลาง 1 1 1 1 2 4 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   1 1 1 1 2 4 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซื้อจัด

จ้างประจ าปี   
- - 1 1 15 4 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี   

- - 1 1 2 4 

๘ การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างขอ
ความเห็นชอบ 

5 4 2 1 5 4 

๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

- - 3 1 3 4 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญ
ชวนและเอกสาร 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
 (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-

bidding) 
7 4 5-20 1 5-20 4 

 - วิธีสอบราคา 10 4 5 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 7 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 5-20 1 7 4 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 7 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 7 4 
 ค. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง 
      

 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 7 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 7 4 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 7 4 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 10 - 5-20 - 10 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 10 1 1 - 10 1 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 10 4 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) 
- - 3 1 5-20 4 

 - วิธีสอบราคา 5 4 3 1 7 4 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 7 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 7 4 
 (๒) การจ้างท่ีปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 (๓)การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 3 1 7 4 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 7 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 7 4 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 7 4 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา 1 2 1 1 2 2 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 1 1 1 1 1 1 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 1 1 1 1 2 3 
๑7 การอุทธรณ์ 3 1 7 1 7 2 
๑8 การท าสัญญา 14 4 1 1 14 4 

 

จากตารางที่  ๔.๔ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล                 
นครแหลมฉบัง มีระยะเวลามากกว่าที่กฎหมายก าหนดกรอบไว้ทุกขั้นตอน และมีผู้ผ่านหนังสือขอ
ความเห็นชอบมากกว่าที่กฎหมายก าหนดเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่
กล้าตัดสินใจด าเนินการจนกว่าจะมั่นใจ ต้องหารือหลายฝ่ายเพ่ือให้ได้ข้อยุติ มีการกรองงานโดยเพ่ิม
การผ่านหนังสือจากที่กฎหมายก าหนดเพียง ๒ คน เป็นการผ่านหนังสือขอความเห็นชอบประมาณ       
๓ - ๕ คน (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานมอบอ านาจตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด)  
เพ่ือให้มีการตรวจสอบและกรองงานให้ถูกต้อง ในระยะเริ่มแรกจึงมีปัญหาในการปฏิบัติ ท า ให้เกิด
ความล่าช้า นอกจากนั้นในกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างขอบเขตงานหรือก าหนดคุณลักษณะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างในทุกวิธี  ซึ่งไม่มีในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้เพิ่มภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

ขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งแตกต่างไปจากที่เคยปฏิบัติ  คือ การต้องจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของเทศบาล
นครแหลมฉบัง ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก เนื่องจากส านัก/กองที่อยู่ในเทศบาลมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติงาน เวลาให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่มีโอกาสมาท าร่วมกัน ต่างคน
ต่างเสนอแผนที่ตนเองคิดว่าสะดวกและด าเนินการได้มาให้ฝ่ายจัดหาด าเนินการ ท าให้งานมากองที่
ฝ่ายจัดหา ซึ่งมีจ านวนบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องตอบสนองทุกหน่วยงาน ท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ต้องให้ส านัก/กองไปด าเนินการกลับมาใหม่ สร้างภาระงานให้กับ
ส านัก/กอง ซึ่งผิดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ต้องการสร้างรูปแบบการท างานแบบบูรณาการทุกฝ่ายมาร่วมกันจัดท าแผน จะได้
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สามารถวางแผนได้ว่าในแต่ละห้วงเวลาจะต้องด าเนินการให้ส านัก /กองใดก่อนและให้โอกาส
ผู้ประกอบการได้เตรียมตัวยื่นข้อเสนอในงานที่ตนมีความพร้อมล่วงหน้า สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบ
หลายรายที่จะเข้ามาแข่งขันและท าให้หน่วยงานของรัฐมีทางเลือกผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย               
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้มากข้ึน 

สิ่งที่เทศบาลแหลมฉบัง ยังไม่เคยด าเนินการอีกเรื่องหนึ่ง คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างขอบเขตงานหรือคุณลักษณะของพัสดุ และการต้องน าร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะไปเผยแพร่
และรอให้มีการวิจารณ์จากผู้ที่สนใจเสนอราคา เดิมเทศบาลไม่เคยด าเนินการ การที่ต้องมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพราะเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ที่ต้องการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีส่วนท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ต้องเพ่ิมขึ้น ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่แต่ละส านัก/กองในเทศบาลวางไว้ เป็นปัญหา
เชิงปฏิบัติการปัญหาหนึ่งของเทศบาล 

ประเด็นที่เป็นปัญหาของเทศบาลอีกเรื่องหนึ่ง คือการรออุทธรณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกฎหมายเดิม การก าหนดให้มีการอุทธรณ์ได้เพียง ๓ วัน แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ให้
อุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น เพราะต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ก่อนจึงจะสามารถผูกพันสัญญาได้ ซึ่งต้องส่งไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณา ใช้เวลาเพ่ิมขึ้นอีก  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันตามที่กฎหมายก าหนด รวมระยะเวลาที่เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ๓๗ วัน 

ประเด็นสุดท้ายที่เทศบาลต้องด าเนินการแตกต่างไปจากเดิมคือการบริหารสัญญา             
เดิมระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดให้การบริหารสัญญาเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงาน แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ 
ท าให้สร้างภาระและความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการ และน าไปสู่ปัญหาปฏิบัติที่จะน าเสนอในล าดับ
ต่อไป 

๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกระบวนและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่
กฎหมายใหม่ก าหนด 

(๑) ความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารที่ก ากับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลยพินิจมาก เพิ่มความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

ก. นิยามไม่ชัดเจน เช่น “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”   มีแนวทางในการวินิจฉัย
อย่างไร ผู้ปฏิบัติไม่สามารถวินิจฉัยได้ เพราะไม่มีตัวอย่างที่อธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ข. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่าง  ๆ ที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม่ทราบว่าบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ  
แต่ละชุดต้องปฏิบัติอย่างไรตามความเป็นจริง เพราะการเป็นกรรมการบางคณะกรรมการ ผู้ได้รับ
แต่งตั้งไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ที่ควรจะเป็น รับทราบตามค าสั่งให้ด าเนินการ 
บางครั้งไม่สามารถท าหน้าที่ได้เต็มที่ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง ขาดความ
เข้าใจในกระบวนตรวจรับ เนื่องจากไม่มีการระบุไว้ชัดเจนในระเบียบใหม่ ท าให้ต้องหาแนวทางการ
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ปฏิบัติที่เคยมีการด าเนินการมาก่อนจากฝ่ายพัสดุหรือเจ้าของโครงการ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามที่
ระเบียบใหม่ก าหนด โดยเฉพาะเมื่อกรรมการต้องใช้ “ดุลยพินิจ” ในการตัดสินใจด าเนินการบางอย่าง
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจบได้ สร้างความกังวลใจแก่ผู้ท าหน้าที่เป็นกรรมการอย่างมาก 

ค. ตามระเบียบใหม่การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก าหนดให้จัดซื้อ 
จัดจ้างได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่สามารถด าเนินการได้รวดเร็วเนื่องจาก ฝ่ายการเงิน
ให้มีใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย เพ่ือเปรียบเทียบราคา ท าให้งานล่าช้า ซึ่งในข้อเท็จจริง 
กฎกระทรวงและพระราชบัญญัติก าหนดเพียงให้รายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอ หรือเข้ามาเจรจา
ต่อรองเท่านั้น แต่ฝ่ายการเงินไม่ทราบ จึงท าให้เป็นปัญหาการท างาน 

ง. การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด
ว่า ต้องมีผู้เสนออย่างน้อย ๓ รายหากเป็นการประกวดราคา แต่ในทางปฏิบัติมีกรณีที่มีการเสนอราคา
มารายเดียว ระเบียบฯ ให้คณะกรรมการสามารถเลือกได้ แต่หัวหน้าหน่วยงานไม่ยอมให้ยกเลิก ต้อง
ด าเนินการใหม่หมด เพราะเกรงว่าจะด าเนินการผิดและอาจถูกท้วงจากผู้ตรวจจากส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) และฝ่ายตรวจสอบภายในของเทศบาล รวมทั้งฝ่ายการเงินที่จะต้องให้ส่งใบเสนอ
ราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย ท าให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นแล้วเริ่มต้นด าเนินการใหม่ ส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้พัสดุ ท าให้ไม่ได้พัสดุตามเวลาที่ก าหนดไว้ ต้องเริ่มด าเนินการใหม่อีกครั้งหนึ่ง สร้าง
ภาระให้กับผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

จ. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้ให้แนวทางการตรวจรับพัสดุไว้ชัดเจนว่า 
คณะกรรมการตรวจรับจะต้องด าเนินการอย่างไร มีวิธีการตรวจอย่างไรจึงจะถูกต้อง เพราะการ
ตีความกฎหมายระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบไม่ตรงกัน  นอกจากนี้การที่ระเบียบใหม่ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจรับต้องท าหน้าที่บริหารสัญญาได้สร้างปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติดังนี้ 

ก) ระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนดว่าการบริหารสัญญาต้องปฏิบัติอย่างไร ขั้นตอน
ที่ควรด าเนินการมีอะไรบ้าง  

ข) ระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนดว่าผู้ใดเป็นผู้มีอ านาจในการแจ้งค่าปรับไว้
ชัดเจนท าให้กรรมการไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยความมั่นใจ 

ค) สร้างภาระงานให้กับกรรมการ และสร้างความขัดแย้งกับผู้ใช้พัสดุ 
คณะกรรมการตรวจรับ ต้องติดตามการซื้อหรือจ้างกับผู้ใช้พัสดุตั้งแต่ตรวจรับจนหมดสัญญา สร้าง
ความไม่พอใจกับผู้ใช้พัสดุ เนื่องจากมองว่าเป็นการเข้ามาก้าวก่ายการท างานของฝ่ายผู้ใช้พัสดุ ซึ่งเคย
บริหารสัญญาด้วยตนเอง 

ฉ. การรออุทธรณ์ ต้องใช้เวลาคอยถึง 7 วัน หากมีการอุทธรณ์ต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาเสียเวลาอีก ๓๐ วัน ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
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(๒)  ปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

จากการรับฟังข้อหารือและการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด พบว่า        
มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อย่างมากในห้วงเวลา ๑ ปี ที่ต้องด าเนินการ
บันทึกข้อมูล ดังนี้ 

ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระดับมาก จัดเป็นระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๕๓) 

ข. การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้น
บ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระดับมาก จัดเป็นระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๑.๖2) 

ค. ค าชี้แจงการแก้ปัญหาเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก สร้างความ  
ไม่มั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติอย่างมาก (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระดับ  
ปานกลาง จัดเป็นระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๓๘) 

ง. ผู้ใช้ระบบในการบันทึกมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลาราชการได้ 
ต้องด าเนินการหลัง เวลาราชการ ท าให้ เสียงบประมากการด าเนินงานเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา  
ค่าสาธารณูปโภคขณะปฏิบัติงาน) (โอกาสเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินงานสูง จัดเป็นระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๓๘) 

(ดูตารางประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ ๒.๒๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(3)  ปัญหาด้านบุคลากร 

ผลจากการประเมินปัจจัยภายในที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลแหลมฉบังพบว่า มีปัญหาที่เก่ียวข้องกับบุคลากรดังนี้ 

ก. ปริมาณผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่าปริมาณท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 

ข. งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความช านาญ เชี่ยวชาญ และ
ความถูกต้องแม่นย า ในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  มีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  

ค. ผู้ปฏิบัติ งานใหม่ขาดความรู้  ความเข้า ใจในระเบียบฯ ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ต้องมาศึกษาข้ันตอน ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
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ง. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในตัวสินค้า
และบริการที่ส านักต้องการซื้อหรือจ้าง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องเรื่องคุณลักษณะ  
ของสิ่งที่จะซื้อหรือจ้างได้ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลาง  
มีค่าระดับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐.๓๖) 

จ. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจระเบียบ 
ข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลาง  
มีค่าระดับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐.๓๘) 

ฉ. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ในระเบียบอย่างถ่องแท้ (โอกาสที่จะเกิดบ่อย มีผลกระทบต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐.๓๖) 

(ดูตารางประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ ๒.๒๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๔)  ปัญหาการบริหารงานพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในกรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่เกินจาก
อ านาจอนุมัติของเทศบาล จะต้องส่งเรื่องไปขออนุมัติที่จังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องให้
ความเห็นชอบ ท าให้เกิดปัญหาการน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือเห็นชอบ ทราบ หรือลงนาม
อนุมัติ ต้องใช้ระยะเวลานานในบางขั้นตอน เนื่องจากหน่วยงานต้องเสนองานไปยัง ผู้ว่ าราชการ
จังหวัด โดยผ่านงานธุรการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานนิติการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่จัดซื้อหรือจ้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด งานตรวจสอบภายในของจังหวัด ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะมีการตรวจสอบเอกสารก่อนน าเสนอทุกครั้ง ในบางครั้งเกิดความผิดพลาดในเอกสารที่จัดส่งไปยัง
จังหวัด ก็ได้รับการทักท้วงและน ากลับมาท าการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ท าให้เกิดความล่าช้าได้ หรือ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารที่น าเสนอไปราชการ ไม่สามารถตรวจสอบหรือลงนามได้ ก็เป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุของความล่าช้า 

(๕) การมีมาตรฐานการตีความกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายนอก 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของทางราชการสองหน่วยงาน คือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สองหน่วยงานนี้ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวทางในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเป็นของตนเอง และมีรูปแบบในการตรวจสอบที่ใช้
ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติอย่างมาก การตรวจสอบลักษณะเช่นนี้สร้างความยากล าบากในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก เพราะการตีความข้อกฎหมายแตกต่างกัน เป็นปัญหาที่น าไปสู่ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างมาก ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความเสี่ยงของการที่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและฝ่ายตรวจสอบภายที่เน้นการตรวจสอบการปฏิบัติ งานตามภารกิจทางกฎหมาย ท าให้ 
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ไม่สามารถด า เนินโครงการบางโครงการที่ เคยด า เนินการได้ โดยอนุ โลมเมื่ อใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ได้ ต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ภารกิจหลักของเทศบาล หรือต้องโอนไปให้
เจ้าของภารกิจเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งไม่เคยด าเนินการมาก่อน ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น
ไม่ได้ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก เป็นระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๙๓) 

(๖) การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันของกรมบัญชีกลาง 

เพ่ือให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ของบประมาณได้ตรงกับวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานของรัฐบาลในภาพรวม กรมบัญชีกลางในฐานะก ากับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณจึง
เร่งรัดให้มีการผูกพันหนี้ของหน่วยงานของรัฐในแต่ละไตรมาสให้เร็วขึ้น เพ่ือจะได้น าเงินงบประมาณ
ไปผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ไทยที่รัฐบาลก าหนดไว้  การเร่งรัดให้เกิดการผูกพันหนี้ของกรมบัญชีกลางสร้างความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและส านัก/กองที่เกี่ยวข้องอย่างมาก เนื่องจากต้องเร่งกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้น ซึ่งในบางครั้งเกิดความผิดพลาดได้เพราะมีเวลาเตรียมเอกสารหรือตรวจสอบ
ความถูกต้องน้อย (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสูง เป็นระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐.๘๘) ดูตารางที่ ๒.๒๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด และ
ประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินจัดซื้ อจัดจ้างของเทศบาลนครแหลม
ฉบัง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ 

๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีกฎหมายใหม่ก าหนด 

(๑) ความรู้สึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างท่ีกฎหมายใหม่ก าหนด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.68) (ดูตารางท่ี 2.4 ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบังแล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือ
น าเสนอปัญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึก
อย่างไรกับการต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่ เข้าร่วมประชุมตอบว่า แม้ว่าจะมี
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนมาในหลายเรื่อง แต่ในภาพรวมการปฏิบัติตามระเบียบใหม่
มีข้อดีคือ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับตั้งแต่เทศบาลต าบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ เช่นเมืองพัทยา ท าให้การท างานเป็น
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มาตรฐานเดียวกัน ความรู้สึกต่อการต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้เป็นไปในทางลบ เพียงแต่ต้องการ
ความชัดเจนในการปฏิบัติเท่านั้น 

(๒) ปฏิกิริยาของบุคลากรของเทศบาลต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ 60) และมีบางส่วนตอบว่า            
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามกฎหมายมากข้ึน (ร้อยละ ๒๐) 

(ดูตารางท่ี ๒.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓)  การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้นนี้ 
บุคลากรเหล่านี้ได้แสวงหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 

ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับ           
ข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี 2.12 และ 2.14 ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

ก)  หารือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๒๐) 

ข)  ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ                    
(ร้อยละ ๑๙) 

ค)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอื่น 
(ร้อยละ ๑๖.2) 

ง)  หารือวิทยากรของหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ ๑๔.๓) 

จ)  ใช้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ             
(ร้อยละ ๑๐.๕) 

(รายละเอียดการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูได้จากตารางที่ 2.15 ภาคผนวกท่ี ๑) 
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3) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลนครแหลมฉบังภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

ในการประเมินว่าการน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมีผลกระทบด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบังหรือไม่ต้องพิจารณาจากการ
ประหยัดงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่า การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

ก. การน าเอาทรัพยากรของเทศบาลมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบัง
สามารถใช้ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้
ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด เทศบาลมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูล
พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังสร้าง
กลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์             
ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ 
34.8) 

ข) เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทุกวิธีเข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 24.2)  

ค) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ
ท างานนอกเวลาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๒2.7) 

ง) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 16.7)  

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงานว่า
หลังต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์               
(e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียม
เอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ 
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จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากร
ไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

ข. ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลระบุว่า 
การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เสนอราคามี
ช่องทางในการเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอราคา
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่ทราบ
ว่าจะฮ้ัวกับใคร เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้าประกวด
ราคาบ้าง ถือว่าโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง โดยให้ความเห็นว่า 
หลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของกรมเพ่ิ มขึ้น  
(ร้อยละ ๒๐)  สิ่งที่น่าสังเกตคือ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๒๕ ให้ความเห็นว่าความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใส ไม่เพ่ิมขึ้น เพราะเดิมหน่วยงานก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใสดีอยู่แล้ว (ดูตารางท่ี ๒.๘   ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

ค. ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยท าการ
สอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลว่า จ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติส่วน
ใหญ่ระบุว่า ข้อร้องเรียนมากขึ้น  เพราะผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและกระบวนการใหม่  
ท าให้ด าเนินการผิดพลาดมาก เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ ๗๗.๕) (ดูตารางที่ ๒.๑๐ 
ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด สรุปได้ว่า ในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลยังไม่ดีขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ข้อร้องเรียนและความเป็นธรรมโปร่งใสที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น มิได้เพิ่มขึ้น
ตามที่ควรจะเป็นตามที่กรมบัญชีกลางตั้งเป้าหมายไว้เม่ือประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

๔.๒.๒.๒ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติการจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน 378 ล้าน 
๕ แสนบาท และเป็นเงินนอกงบประมาณ จ านวน 20.66 ล้านบาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 24 โครงการ 
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คิดเป็นร้อยละ 15 และ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
85.00 สามารถผูกพันหนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้ร้อยละ 100 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนมากใช้กับการซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง และงานจ้างซ่อมถนน เป็นต้น การจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
(e-bidding) ใช้กับงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จ้างก่อสร้างสนามกีฬา 
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เป็นต้น 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างตามกรอบที่กฎหมายใหม่ก าหนดที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ข้อสรุปการปฏิบัติการตามที่เกิดขึ้นก่อนบังคับใช้กฎหมาย และการเปรียบเทียบ
ระหว่างกระบวนการและขั้นตอนที่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดและการด าเนินการจริง ด้วยการ
เทียบเคียงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายใหม่ก าหนดมีขั้นตอนแตกต่างจากการปฏิบัติเดิม
อย่างไร และ เวลาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี สามารถด าเนินการได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการและจ านวนคนที่ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานของรัฐ ผลการเก็บข้อมูลปรากฏในตารางที่ ๔.๕  

ตารางที่ ๔.5 : แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
ตามที่ระเบียบส านักกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด กับกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด และกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
1 การแต่งตั้ งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ (Spec.)  ของพัสดุที่ จะ ซ้ือหรือ
ขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา และราคากลาง 

 
- 

 

 
- 

 
๑ 

 
1 

 
1 

 
3-5 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 

ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง 
(TOR)   

- - ๑ 1 2 3-5 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3 3-5 1 1 1 3-5 
๔ การก าหนดราคากลาง 1 3-5 1 1 2 3-5 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   - - 1 1 1 3-5 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจ าปี   
7 3-5 1 1 7 3-5 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี   7 3-5 1 1 7 3-5 
๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความเห็นชอบ 2-4 3-5 2 1 2 3-5 
๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 

หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

- - 3 1 3 3-5 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวนและ
เอกสาร 

      

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 3-5 5-20 1 45 3-5 
 - วิธีสอบราคา 5 3-5 5 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก 7 3-5 5 1 20-25 3-5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 1 5 1 7-15 3-5 
 (๒) งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 7 3-5 5-20 1 7 3-5 
 - วิธีคัดเลือก 1 3-4 5 1 1 3-4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 1 5 1 1 3-4 
 ง. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง -  5 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 - - 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 10 - 5-20 - 5-12 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 5-10 - 1 - 1 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 3-5 3 2 2 3-5 
 - วิธีสอบราคา - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก 2 - 3 1 1 3-5 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 2 2-3 1 1 1 3-5 
 (๒) การจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 7 5 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก 7 5 3 1 1 3-5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 2-3 1 1 1 2-3 
 (๓)การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 - - 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา 5 3-5 1 1 5 3-5 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 3 3-5 1 1 3 3-5 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 2 3-5 1 1 1 3-5 
๑7 การอุทธรณ์ 3 3-5 7 1 7 3-5 
๑8 การท าสัญญา 7 3-5 1 1 7 3-5 

จากตาราง ๔.๕ จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพ่ิมขึ้นจากการเคยด าเนินการเมื่อใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

(๑) การต้องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อหรือ
จ้าง  

(๒) การต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

(๓) การต้องตั้งคณะกรรมการราคาส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 

(๔) การต้องเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติของพัสดุให้ผู้ประกอบการเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรมการยกร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติของพัสดุ  

(๕) การต้องเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
และขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

(๖)  การต้องตั้งคณะกรรมตรวจรับพร้อมให้รับผิดชอบการบริหารสัญญาที่เป็น
กรรมการตรวจรับด้วย 
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(๗) การก าหนดให้มีการอุทธรณ์ ๗ วัน ท าให้ต้องรอจนกว่าจะพ้นเวลาที่ก าหนด 
จึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ เป็นเสียเวลาอย่างมาก 

ในเรื่องของการบริหารงานเพ่ือให้กระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เพ่ิมระยะเวลาในการ
ด าเนินการและจ านวนผู้กลั่นกรองงานในแต่ละขั้นตอนให้ปลอดภัยที่สุด และเผื่อเวลาส าหรับการ
เสนอเรื่องไปยังจังหวัดในกรณีที่วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินจากอ านาจที่ได้รับมอบหมายของจังหวัด  
การผ่านหนังสือขอความเห็นชอบในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานาน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ดังปรากฏ
ในตารางที่ ๔.๕ ซึ่งการออกแบบการปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้ได้สร้างปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติดังนี้ 

1) ปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง
ด าเนินการหลังการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ 

ก. ปัญหาที่มาจากความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ที่ต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วยปัญหา ดังนี้ 

ก) เงื่อนไขการเลือกวิธีซื้อวิธีจ้าง 

การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่กรณีที่ให้ใช้วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖)   
ท าให้ในทางปฏิบัติตีความได้ 2 ทางเลือก คือ เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  กับเลือกใช้วิธี
ตามกรณีที่ก าหนดไว้ใน (ก) – (ซ) ซึ่งจะท าให้ได้พัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและรวดเร็วกว่า  
แต่เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อน
เสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจส่วนใหญ่เกรงกลัวที่จะถูกทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน จึงเลือกที่จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการนานกว่าวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงมาก)  

ข) การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

การไม่ก าหนดว่าต้องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเมื่อใดให้ชัดเจน 
แต่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีแล้ว รวมทั้งในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน แปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอขอความ
เห็นชอบและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีใหม่ ท าให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เมื่อพร้อมที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างได้ทันทีตามแผน ไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนให้ยุ่งยาก และไม่ถูกผู้บริหารติดตามเร่งรัด 
การด าเนินการลักษณะนี้สร้างปัญหาให้กับฝ่ายจัดซื้อเพราะไม่สามารถวางแผนได้ว่าในห้วงเวลาตลอด
ปีงบประมาณจะเกลี่ยการจัดซื้อจัดจ้างไปให้เกิดความสมดุลได้มากน้อยแค่ไหน ท าให้เมื่อใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ ส านัก/กองจะส่งเรื่องผ่านขึ้นมาเพ่ือน าเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รับมอบอ านาจ
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ลงนามเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้บางโครงการด าเนินการได้ไม่ทัน เพราะงบประมาณตกไป ต้องไปขอ
ความเห็นชอบจากสภาใช้เงินประเภทอ่ืนแทนงบประมาณแผ่นดิน  

ค) การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มี
การยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้มีการพิจารณาคุณสมบัติและให้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑) วรรคสอง และข้อ 83 (๓)) 
เป็นปัญหาทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการไม่สามารถคาดหมายได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะมี
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันหรือไม่ อย่างไร ท าให้ไม่สามารถหาเหตุผล 
ที่จะก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนน
ข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าก่อน ตามที่ระเบียบก าหนดได้ และเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่เกรงกลัวว่าหากไม่มีเหตุผลเพียงพออาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ 
หรือถูกร้องเรียน ว่าเป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือพิจารณาที่กีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่รายหนึ่งรายใด
ได้ เมื่อเกิดปัญหาในการตีความที่ไม่ตรงกันจึงเลือกท่ีจะไม่ก าหนดเป็นเงื่อนไขดังกล่าว  

ง) การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

ความไม่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจริงของคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกชุด เพราะแม้จะมีการแนบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากับค าสั่งแต่งตั้ง  
แต่เมื่อปฏิบัติจริงมีรายละเอียดที่ต้องท าแตกต่างไปจากที่บอกไว้อย่างกว้าง  ๆ ในค าสั่งแต่งตั้ง ท าให้
ผู้ท าหน้าที่กรรมการเกิดความไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายก าหนด
หรือไม่ ภายในหน่วยงานไม่มีผู้ที่สามารถให้ค าวินิจฉัยได้อย่างมั่นใจ เป็นปัญหาท าให้ไม่มีใครอยากเป็น
คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างคณะกรรมการยกร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติพัสดุ และคณะกรรมการ
ราคากลาง เพราะต้องไปหาข้อมูลเพ่ือเขียนให้ได้ของอย่างที่ต้องการ ใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล   
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีการตั้งคณะท างาน (ส่วนมากเป็นวิศวกร) ท าการจัดท าราคากลาง
ให้กับหน่วยงานย่อยน าไปปฏิบัติ เนื ่องจากมีความรู ้ความช านาญใ นการค านวณราคาการ
ก่อสร้างต่าง  ๆ แต่บุคคลเหล่านี้จะไม่ชอบท ารายงานการประชุม และเขียนรายงานเพ่ือให้เหตุผล
ประกอบการเลือกวิธีซื้อและจ้างไม่เป็น จึงท าให้ถูกท้วงจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าให้เหตุผลการ
เลือกวิธีซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง 

จ) การก าหนดให้คณะกรรมการจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ย่ืน 

ข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้อง
ร่วมกับคณะกรรมการ ในการพิมพ์ จัดเรียง เข้าเล่มหรือใส่แฟ้ม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ที่มี
เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก และที่มีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนมาก ซึ่งตามระเบียบเก่าเป็น
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หน้าที่ของผู้ค้าแต่ละรายเป็นผู้จัดท าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว แต่ตามระเบียบใหม่
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้จัดพิมพ์แทนผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนเท่าใด หรือมีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอปริมาณ
มากน้อยเพียงใด เป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการและเสียเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ 

ฉ) การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการน าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ 
มีหลักฐานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน ย่อมเป็นการด าเนินการตามหลักการความโปร่งใส 
แล้ว การก าหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
เป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรอหรือ
ชะลอการท าสัญญาไว้ไม่น้อยกว่า ๙ วัน แม้จะไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ และหากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ก็ต้องรอต่อไป
อีกจนกว่าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ (ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์) ไม่ว่าผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร   

ช) การตรวจรับและการบริหารสัญญา 

การไม่ก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติหน้าที่ และแบบหรือตัวอย่างหลักฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าใครต้องเป็นผู้ลงนามใน
หนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ใครต้อง
เป็นผู้อนุมัติกรณีที่มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา (ซึ่งต้องมีการแก้ไขสัญญาให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา) และกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้แต่คู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ใครจะมี
อ านาจในการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เพราะการบอกเลิกสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสัญญาซึ่งตามพระราชบัญญัติเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ตาม
ระเบียบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้  เป็นปัญหาทางปฏิบัติใน
การตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
และท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิเสธไม่ยอมบริหารสัญญา เพราะเดิมเคยเป็นหน้าที่ของ
เจ้าของโครงการและฝ่ายพัสดุเป็นผู้ด าเนินการ ท าให้เกิดปัญหาในการตามงานในกรณีที่เป็นการจ้าง
เหมาก่อสร้าง เดิมฝ่ายพัสดุและเจ้าของโครงการดูแล แต่ปัจจุบันให้คณะกรรมการดูแล  
ซึ่งคณะกรรมการไม่มีความรู้เพียงพอที่จะติดตามและควบคุมการก่อสร้าง ท าให้มีปัญหาเรื่องการ
ตรวจรับงาน 
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ซ) การเบิกเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังคณะกรรมการแต่ละสามารถเบิกค่าเบี้ย
ประชุมได้ แต่ระเบียบไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าเบิกได้กี่ครั้ง ครั้งละเท่าไหร่ ท าให้มีปัญหาว่าจะเบิกได้
เท่าไหร่ และเบิกได้กี่ครั้ง ซึ่งสุดท้ายฝ่ายการเงินก็ไม่ยอมเบิกให้อ้างว่าไม่มีงบประมาณรองรับ  
แต่ผู้ปฏิบัติอยากได้เพราะมีค่าใช้จ่ายในการท างาน เช่น คณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องไป
ตรวจสอบราคาจริงจากท้องตลาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปรวบรวมข้อมูล  
แต่ไม่สามารถเบิกได้ ท าให้กรรมการไม่อยากออกไปหาข้อเท็จจริงเพราะมีค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบ 

ข. ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

จากการสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มน าเสนอปัญหาที่พบจากการปฏิบัติตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด เป็นเวลา ๑ ปี และการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาการบันทึกข้อมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่ได้รับการกล่าวถึงเรียงล าดับตามระดับความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีดังนี้ 

ก) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับ
ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๒๑)  

ข) มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลา
ราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค
ขณะปฏิบัติงาน) (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก        
จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๐๔) 

ค) ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้ง ในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และ 
ข้อกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจการ
ปฏิบัติมาก สร้างความไม่มั่นใจกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการซื้อจ้าง
มาก จัดอยูใ่นระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๑๗) 

ง) เมื่อเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่สามารถขอค าปรึกษาได้
ทันที เพราะไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ดูแลระบบได้ ต้องเดินทางไปพบที่กรมบัญชีกลาง ท าให้เสียเวลา
ท างาน ต้องชะลอการบันทึกข้อมูล ซึ่งท าให้กระบวนการล่าช้าออกไป (โอกาสที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
แต่มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลาง จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐.๔๗)  

(ดูรายละเอียดในตารางที่ ๒.๒๗ ภาคผนวกท่ี ๑) 
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ค. ปัญหาเรื่องบุคลากร 

มีปัญหาเดียวคือ จ านวนคนไม่เพียงพอเมื่อมีปริมาณงานมาก เนื่องจาก           
ไม่ด าเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ส่วนมากมาด าเนินการเมื่อถูกเร่งรัดให้ผูกพันสัญญา 
ท าให้งานมากระจุกตัวในห้วงเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

ง. ปัญหาเรื่องการบริหารงานพัสดุ 

เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องผ่าน
หนังสือความเห็นชอบต่าง ๆ ไปยังระดับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
เป็นผู้ผ่านหนังสือไปยังฝ่ายพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการต่อ ซึ่งแต่ละจุดที่ต้องผ่าน
หนังสือจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ท าให้เสียเวลาอย่างมาก จนบางครั้งท าให้เรื่อง
ตกไปเพราะด าเนินการไม่ทัน การสร้างขั้นตอนการพิจารณาที่ยาวเพ่ิมเติมจากที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงมีปัญหาต้องกลับไปจัดท าเอกสารส่งกลับ
มาใหม่หลายครั้ง ถือเป็นความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี (ดูจากการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง
เท่ากับ ๑๐.๗๙) (ดูตารางท่ี ๒.๒๗ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จ. ปัญหาเรื่องการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และ สตง. 

การที่ สตง. และฝ่ายตรวจสอบภายในมีดุลยพินิจในการตีความกฎหมาย
แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้อย่าง
สร้างสรรค์ บุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่กล้าด าเนินการ เพราะกลัวความผิด  
จึงมักจะพยายามหาข้อมูลให้มากเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ที่พบว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระดับปานกลาง 
สามารถปฏิบัติได้เฉพาะที่ตนมีความม่ันใจ (ร้อยละ ๗๕) (ดูตารางท่ี ๑.๓ ภาคผนวกท่ี ๑) 

2) ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นเมื่อต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ได้ข้อสรุป           
ที่น่าสนใจดังนี้ 

(1) ความรู้สึกของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ต่อการถูก
บังคับใช้กฎหมาย  

พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.58) (ดูตารางท่ี 1.4 ภาคผนวกท่ี ๑) 
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นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างของ อบจ.ชลบุรี แล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอ
ปัญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการ
ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า รู้สึกชอบที่มีกฎหมายที่ปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นไม่สามารถออกข้อบังคับให้ปฏิบัติได้นอกเหนือจากที่ระเบียบ
ก าหนด ท าให้คนรับผิดชอบโดยตรงคือ ฝ่ายพัสดุท างานได้ปลอดภัยกว่าเดิม การก าหนดให้ด าเนินการ
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีความโปร่งใสในการท างานมากข้ึน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามายื่นข้อเสนอได้บ้าง ไม่ได้เป็นการผูกขาดอย่างเมื่อก่อนประกาศใช้ระเบียบฯ ถือเป็นเรื่องที่ดี 

(๒)  ปฏิกิริยาของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ ๖๐) 

(ดูตารางท่ี ๒.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓)  การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรเหล่านี้ได้แสวงหา
แนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 

ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ ยวกับ 
ข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี 2.14  ภาคผนวกท่ี ๑) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

ก)  ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ                   
(ร้อยละ 21.8) 

ข)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอ่ืน 
(ร้อยละ ๒๒.๕) 

ค)  หารือวิทยากรของหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม (ร้อยละ ๑๓.๔) 

ง) หารือฝ่ายกฎหมายภายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๑๒.๗) 

(รายละเอียดการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูได้จากตารางที่ ๒.๑๕ ภาคผนวกท่ี ๑)  
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3) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

การประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมีผลกระทบด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรีหรือไม่ต้องพิจารณาจากการ
ประหยัดงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท า
การสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีว่า การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้
เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
หรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ 

(๑)  การน าเอาทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาใช้ในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี สามารถใช้ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูล
จากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
สอบถามว่าในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูล พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ สร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็น
ธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต (ร้อยละ
43.3) (ดูตารางท่ี 2.22  ภาคผนวกท่ี ๑) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีเข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๓๑.๓)  

ข. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่า
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ 
๒๖.๙) 

ค. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
การท างานนอกเวลาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๒๐.๙) 

ง. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ ๑๙.๔)  

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงาน           
ว่าหลังต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียม
เอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ 
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จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากร
ไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(๒) ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า การประกวด
ราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เสนอราคามีช่องทางใน
การเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอราคาด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่ทราบว่าจะฮ้ัวกับใคร 
เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้าประกวดราคาบ้าง ถือว่า
โปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง โดยให้ความเห็นว่า หลังจากการ
บังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของกรมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๕๐)         
(ดูตารางท่ี ๒.๘ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓) ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยท า
การสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ. ว่า จ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติ
ส่วนใหญ่ระบุว่า ข้อร้องเรียนลดน้อยลง เพราะด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 
๓๑.๗) (ดูตารางที่ ๒.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด สรุปได้ว่าในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดีขึ้น เพราะสร้างความโปร่งใส เป็น
ธรรม และลดข้อร้องเรียนได้ แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการด าเนินการที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต้องรวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
มาใช้เป็นฐานในการประเมินความคุ้มค่าต่อไป 

๔.๒.๒.๓ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติการจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในเมืองพัทยา 

เมืองพัทยาได้ รับงบประมาณ จ านวน 1,700.95 ล้ านบาท  เป็นเงินนอก
งบประมาณ จ านวน 917.10 ล้านบาท  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 161 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.15 และ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จ านวน 45 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 21.84  ในขณะที่คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เมืองพัทยา 
ไม่สามารถผูกพันหนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได ้
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง ส่วนการจัดจ้างเป็นงานจ้างซ่อมถนน เป็นต้น  ส่วนการซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคา          
(e-bidding) ใช้ส าหรับการจ้างงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จ้าง
ก่อสร้างสนามกีฬา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปา เป็นต้น 

๑) กระบวนการและข้ันตอนที่ปฏิบัติการจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
เมืองพัทยา 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามกรอบที่กฎหมายใหม่ก าหนดที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา ได้ท าการ
สรุปการปฏิบัติการตามท่ีเกิดขึ้นก่อนบังคับใช้กฎหมาย และการเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ด าเนินการหลังบังคับใช้กฎหมายกับขั้นตอนที่ปฏิบัติจริง  ด้วยการเทียบเคียงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายใหม่ก าหนดมีขั้นตอนแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมอย่างไร และ เวลา
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยาสามารถด าเนินการ
ได้ตามที่กฎหมายก าหนดมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการและ
จ านวนคนที่ ผ่ านหนั งสื อขอความ เห็ นชอบ ซึ่ ง เป็ นกล ไกส าคัญ ในกระบวนการจั ดซื้ อ 
จัดจ้างของทุกหน่วยงานของรัฐ ผลการเก็บข้อมูลปรากฏในตารางที่ ๔.๖  

ตารางท่ี ๔.6 : แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       
ตามที่ระเบียบส านักกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด กับกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด และกระบวนการและขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นจริงของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบก่อน
การบังคับใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบ

ตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบที่
เกิดข้ึนจริงหลังปฏิบัติ

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซื้อหรือ
ขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR) และร่าง
เอกสารประกวดราคา และราคากลาง 

 
- 
 
 

 
- 

 
๑ 

 
1 

 
7 

 
5 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบก่อน
การบังคับใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบ

ตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบที่
เกิดข้ึนจริงหลังปฏิบัติ

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

๒ การจัดท ารา่งรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) ของพัสดุที่จะซื้อหรือขอบเขตของ
งานท่ีจะจ้าง (TOR)   

7 5 ๑ 1 7 5 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3 5 1 1 5 5 
๔ การก าหนดราคากลาง 5 5 1 1 7 5 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   3 4 1 1 3 4 
๖ การจัดท าแผนการจดัหา/แผนการจัดซื้อจัด

จ้างประจ าป ี  
- - 1 1 3 4 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จัดจ้าง
ประจ าป ี  

- - 1 1 1 4 

๘ การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างขอความ
เห็นชอบ 

2 4 2 1 3 4 

๙ การประกาศเผยแพร่รา่งคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

- - 3 1 3 4 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญ
ชวนและเอกสาร 

      

 (๑) การจัดซื้อจดัจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 7 4 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) 
5-12 4 5-20 1 40 4 

 - วิธีสอบราคา 12 4 5 1 5-12 4 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 20 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 4 5 1 7 3 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 10 4 5-20 1 40 4 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 20 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 10 4 5 1 10 4 
 จ. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง 
      

 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 12 4 5-20 1 40 4 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 20 4 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 4 5 1 10 4 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 40 4 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบก่อน
การบังคับใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบ

ตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและจ านวนผู้
ผ่านความเห็นชอบที่
เกิดข้ึนจริงหลังปฏิบัติ

ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 8 - 5-20 - 5-12 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 1 - 1 - 2 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซื้อจดัจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) - - 1 1 3-7 1 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) 
- - 3 1 3-7 1 

 - วิธีสอบราคา 2 4 3 1 3-7 1 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 3-7 1 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3-5 4 1 1 3-7 1 
 (๒) การจ้างท่ีปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 3 1 3 1 3-7 1 
 - วิธีคัดเลือก 3 4 3 1 3-7 1 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3-7 1 1 1 3-7 1 
 (๓)  การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 3-7 1 3 1 3-7 1 
 - วิธีคัดเลือก 3-7 1 3 1 3-7 1 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3-7 1 1 1 3-7 1 
 - วิธีประกวดแบบ 3-7 1 5 1 3-7 1 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา 1 4 1 1 1 4 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 5 4 1 1 5 4 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 1 1 1 1 1 1 
๑7 การอุทธรณ ์ 3 1 7 1 7 1 
๑8 การท าสัญญา 7 4 1 1 7 4 

 

จากตาราง ๔.๖ จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา 
เพ่ิมข้ึนจากการเคยด าเนินการเมื่อใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อ 
หรือจ้าง  

(๒) การต้องท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและของเมืองพัทยา 
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(๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการราคาส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 

(๔) การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติของพัสดุให้ผู้ประกอบการเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรมการยกร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติของพัสดุ  

(๕) การเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ
ของเมืองพัทยา 

(๖) การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับ 

(๗) การเพ่ิมเวลาการอุทธรณ์จาก ๓ วันเป็น ๗ วัน ท าให้ต้องรอจนกว่าจะพ้นเวลา
ที่ก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ เป็นเสียเวลาอย่างมาก 

ในเรื่องของการบริหารงานเพ่ือให้กระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ  เมืองพัทยาได้เ พ่ิมระยะเวลาในการด าเนินการและจ านวนผู้
กลั่นกรองงานในแต่ละขั้นตอนให้ปลอดภัยที่สุด และเผื่อเวลาส าหรับการเสนอเรื่องไปยังคณะ
กรรมการบริหารของเมืองพัทยาพิจารณา หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใหญ่ที่มีวงเงิน
งบประมาณสูง การเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจสอบกรองงานโดยการเพ่ิมจ านวนผู้ผ่านหนังสือความ
เห็นชอบ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ดังปรากฏในตารางที่ ๔.๖ ซึ่งการออกแบบการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเช่นนี้ได้สร้างปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติดังนี้ 

๒) ปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของเมืองพัทยา ต้องด าเนินการ 
หลังการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ 

(๑) ปัญหาที่มาจากความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ที่ต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วยปัญหาดังนี้ 

ก. นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย ใ น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ฯ  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังฯ ไม่ชัดเจน 

ก) ค าว่า “เจ้าหน้าที่” “หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ” “เจ้าหน้าที่ พัสดุ”          
ผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการมีความสงสัยว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ 
เพราะไม่ได้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน เดิมไม่เป็นปัญหาเพราะมีความชัดเจนว่า     
“ผู้ปฏิบัติตามต าแหน่งคือ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข) ค าว่า “ราคากลาง” ระเบียบก าหนดว่าให้หาจากแหล่ง (๑) – (๖) 
ผู้ปฏิบัติด าเนินการโดยยึดกรอบที่กฎหมายก าหนด แต่ถูกฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกท้วงว่าไม่
ถูกต้อง ต้องไปหาราคาจากตลาดมากเทียบเคียงด้วย ซึ่งในบางครั้งเป็นเรื่องจากเพราะผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการให้ยอมให้ข้อมูลหากไม่ม่ันใจว่าจะมีการซื้อและการจ้างจริง 

ค) ค าว่า “พัสดุ” ซึ่งเดิมเคยรวมการจ้างที่ปรึกษาไว้ในค าว่า “พัสดุ” 
แต่ระเบียบใหม่แยกออกไปต่างหาก แล้ววางแนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ เวลาปฏิบัติไม่สามารถ
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แยกได้ชัดเจน หากงานที่ว่าจ้างมีงานจ้างท าของและจ้างออกแบบความคิดด้วย อย่างนี้จะตีความ
อย่างไร 

ง) ค าว่า “ดุลยพินิจ” จะใช้ได้ขอบเขตแค่ไหน เมื่อใช้ดุลยพินิจด้วย
เจตนาอันบริสุทธิ์ แต่ถูกตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าไม่ถูกต้อง เช่นนี้จะเอาหลักการอะไรมา
ใช้เพื่อจะได้มั่นใจว่า ใช้ “ดุลยพินิจ” ที่ถูกต้อง 

จ) ค าว่า “แบ่งซื้อแบ่งจ้าง” การซื้อหรือจ้างเป็นคราว ๆ ไปภายใต้
วงเงินที่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการ
ตามกระบวนการซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการที่ยาว มีแนวทางอธิบายวิธีการด าเนินการที่ตามระเบียบฯ 
สามารถด าเนินการได้ แต่เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายนอกวินิจฉัยกลับมองว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง          
แม้การแบ่งซื้อแบ่งจ้างท าให้ราชการได้ประโยชน์ คือ ได้ของเร็วตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งาน            
ลดการสูญเสียเพราะสต๊อคของที่จะใช้ไว้นาน ฝ่ายตรวจสอบก็ยังให้ความเห็นว่า ผิด เพราะเป็นการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

(๒) ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด แต่มีความ 
ไม่ชัดเจนในวิธีการที่ต้องด าเนินการ เป็นปัญหาในเชิงบริหารงาน ประกอบด้วยปัญหาดังต่อไปนี้ 

ก. การจัดท าขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมีความกังวลเพราะในบางครั้งกรรมการ    
ไม่มีความรู้ทางเทคนิคของสิ่งที่ต้องซื้อหรือจ้าง เมื่อถูกตั้งเป็นคณะกรรมการจึงไม่มีความรู้ที่จะช่วย   
ยกร่างได้อย่างถูกต้อง ส่วนมากจะถูกท้วงว่า ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์เอกชน
รายใดรายหนึ่ง ท าให้คนที่ได้รับแต่งตั้งเกิดความท้อในการท าหน้าที่เป็นกรรมการ 

ข. การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

การก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน”
และกรณีที่ให้ใช้วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) อีกวิธีละ 8 กรณี (พระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๕๖) ท าให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติในการตีความว่าหน่วยงานของรัฐต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อนเท่านั้น หรือสามารถเลือกใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามกรณีที่ก าหนดใน   
(ก) – (ซ) ท าให้หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามกรณีที่มีวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไม่ยุ่งยากและได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าและประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และไม่ต้องประกาศเผยแพร่ราคากลาง โดยจัดท าโครงการของบประมาณ
ประจ าปีในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง สตง. จะท้วงว่าเป็นการแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้าง  

ค. การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี   

เมืองพัทยาเป็นองค์กรขนาดใหญ่มาก มีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงาน 
แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างของตนเองแล้วเสนอมายังฝ่ายจัดซื้อ  
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จัดจ้างของหน่วยงาน  ซึ่งแต่ละส านัก/กองจัดท าแผนแล้วส่งมาโดยไม่มีการหารือกันระหว่างส านัก/
กองว่าจะแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกี่ไตรมาส แต่ละไตรมาสฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างจะท าการจัดซื้อจัดจ้างให้
หน่วยงานใดบ้าง ท าให้การจัดสรรงานตามห้วงเวลาไม่เหมาะสม  ด าเนินการไม่ทันต้องส่งกลับไปให้
ส านัก/กองปรับปรุงรายงานขอซื้อขอจ้างใหม่  สร้างภาระงานให้กับส านัก/กอง  แสดงให้เห็นถึงการ
ท างานที่ไม่เป็นเอกภาพ  

ง. การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มี
การยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้มีการพิจารณาคุณสมบัติและให้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑) วรรคสอง และข้อ 83 (๓)) 
เป็นปัญหาทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการไม่สามารถคาดหมายได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะมี
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันหรือไม่ อย่างไร ท าให้ไม่สามารถหาเหตุผลที่
จะก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนนข้อเสนอ
ด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าก่อน ตามที่ระเบียบก าหนดได้ และเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการส่วนใหญ่
เกรงกลัวว่าหากไม่มีเหตุผลเพียงพออาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือ 
ถูกร้องเรียนว่าเป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือพิจารณาที่กีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่รายหนึ่งรายใดได้  
เมื่อเกิดปัญหาในการตีความที่ไม่ตรงกันจึงเลือกที่จะไม่ก าหนดเป็นเงื่อนไขดังกล่าว  

จ. การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 

ความไม่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจริงของคณะกรรมการ   
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกชุด เพราะแม้จะมีการแนบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากับค าสั่งแต่งตั้ง แต่
เมื่อปฏิบัติจริงมีรายละเอียดที่ต้องท าแตกต่างไปจากที่บอกไว้อย่างกว้าง ๆ ในค าสั่งแต่งตั้ง ท าให้ผู้ท า
หน้าที่กรรมการเกิดความไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
ภายในหน่วยงานไม่มีผู้ที่สามารถให้ค าวินิจฉัยได้อย่างมั่นใจ เป็นปัญหาท าให้ไม่มีใครอยากเป็น
คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างคณะกรรมการยกร่างขอบเขตงาน/คุณสมบัติพัสดุ และคณะกรรมการ
ราคากลาง เพราะต้องไปหาข้อมูลเพ่ือเขียนให้ได้ของอย่างที่ต้องการ ใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล   
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน มีการตั้งคณะท างาน (ส่วนมากเป็นวิศวกร) ท าการจัดท าราคากลาง
ให้กับหน่วยงานย่อยน าไปปฏิบัติ เนื่องจากมีความรู้ความช านาญในการค านวณราคาการก่อสร้างต่าง  ๆ 
แต่บุคคลเหล่านี้จะไม่ชอบท ารายงานการประชุม และเขียนรายงานเพ่ือให้เหตุผลประกอบการเลือก
วิธีซื้อและจ้างไม่เป็น จึงท าให้ถูกท้วงจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่าให้เหตุผลการเลือกวิธีซื้อหรือจ้าง  
ไม่ถูกต้อง 

ฉ. การก าหนดให้คณะกรรมการจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร          
การเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
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ตามระเบียบฉบับใหม่ก าหนดคณะกรรมการจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ในทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ต้องร่วมกับคณะกรรมการ ในการพิมพ์ จัดเรียง เข้าเล่มหรือใส่แฟ้ม โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่ ที่มีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก และที่มีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนมาก ซึ่งตาม
ระเบียบเก่าเป็นหน้าที่ของผู้ค้าแต่ละรายเป็นผู้จัดท าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว แต่ตาม
ระเบียบใหม่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็น  
ผู้จัดพิมพ์แทนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนเท่าใด  หรือมีเอกสารประกอบการ
ยื่นข้อเสนอปริมาณมากน้อยเพียงใด เป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการและเสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ 

ช. การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถยื่น
อุทธรณ์ได้ ๓ วัน แต่ระเบียบใหม่ก าหนดให้ท า ๗ วัน ท าให้ต้องเสียเวลาคอยไม่สามารถด าเนินการ
อะไรได้เมื่อมีการประกาศผู้ชนะไปแล้ว หลังจากนั้นจึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้ที่เกิดขึ้น คือ 
หากมีการอุทธรณ์แล้วเสนอไปทางจังหวัด เห็นว่าควรด าเนินการต่อ เพราะมีมูล จะต้องส่งเรื่อ งไปให้
คณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งใช้เวลานานมาก คือ ๓๐ วัน เมื่อเรื่องกลับมา 
ก็เหลือเวลาด าเนินการได้จริงไม่กี่วัน บางครั้งก็เซ็นสัญญาไม่ทัน เพราะหมดระยะเวลาที่จะใช้
งบประมาณได้ ท าให้งบประมาณตกไป เกิดความเสียหายแก่ผู้ชนะ เพราะเสียค่าหลักประกันซอง ซึ่งมี
ดอกเบี้ย เมื่องบประมาณตกไป ทางเมืองพัทยาก็ไม่คืนหลักประกัน เพราะถือว่า โครงการยกเลิกไป
แล้ว เกิดปัญหาร้องเรียนหลายโครงการ เพราะเมื่อด าเนินการใหม่ ก็คัดเลือกรายอ่ืนมาด าเนินการ           
ไม่ใช้รายเดิมที่ผ่านการพิจารณาแล้ว  

ซ. การไม่ก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติหน้าที่ และแบบหรือตัวอย่าง
หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ว่าใครต้องเป็น 
ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียก
ค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้อนุมัติกรณีที่มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา (ซึ่งต้องมีการแก้ไขสัญญาให้ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา) และกรณีที่คู่สัญญา  
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้แต่คู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ใครจะมีอ านาจในการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เพราะการบอกเลิกสัญญาเป็น  
ส่วนหนึ่งของการบริหารสัญญาซึ่งตามพระราชบัญญัติเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ แต่ตามระเบียบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้  เป็นปัญหา
ทางปฏิบัติในการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิเสธไม่ยอมบริหารสัญญา เพราะเดิม
เคยเป็นหน้าที่ของเจ้าของโครงการและฝ่ายพัสดุเป็นผู้ด าเนินการ ท าให้เกิดปัญหาในการตามงานใน
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กรณีที่เป็นการจ้างเหมาก่อสร้าง เดิมฝ่ายพัสดุและเจ้าของโครงการดูแล แต่ปัจจุบันให้คณะกรรมการ
ดูแล     ซึ่งคณะกรรมการไม่มีความรู้เพียงพอที่จะติดตามและควบคุมการก่อสร้าง ท าให้มีปัญหาเรื่อง
การตรวจรับงาน 

ฌ. การเบิกเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ คณะกรรมการแต่ละคณะสามารถเบิกค่า
เบี้ยประชุมได้ แต่ระเบียบไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าเบิกได้กี่ครั้ง ครั้งละเท่าไหร่ ท าให้มีปัญหาว่าจะเบิกได้
เท่าไหร่ และเบิกได้กี่ครั้ง ซึ่งสุดท้ายฝ่ายการเงินก็ไม่ยอมเบิกให้อ้างว่าไม่มีงบประมาณรองรับ  
แต่ผู้ปฏิบัติอยากได้เพราะมีค่าใช้จ่ายในการท างาน เช่น คณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องไป
ตรวจสอบราคาจริงจากท้องตลาดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปรวบรวมข้อมูล  
แต่ไม่สามารถเบิกได้ ท าให้กรรมการไม่อยากออกไปหาข้อเท็จจริงเพราะมีค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบ 

(๓)  ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

จากการสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยาที่เข้า
ร่วมประชุมกลุ่มน าเสนอปัญหาที่พบจากการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
เป็นเวลา ๑ ปี และการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
ที่ได้รับการกล่าวถึงเรียงล าดับตามระดับความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีดังนี้ 

ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความ
เสี่ยงเท่ากับ ๑4.74)  

ข. การต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ คุณภัณฑ์ และการจ้างแรงงานเสริม เพ่ือด าเนินการลงข้อมูลของ
หน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๖๓) 

ค. เมื่อเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบไม่สามารถขอค าปรึกษาได้
ทันที เพราะไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ดูแลระบบได้ ต้องเดินทางไปพบที่กรมบัญชีกลาง ท าให้เสียเวลา
ท างาน ต้องชะลอการบันทึกข้อมูล ซึ่งท าให้กระบวนการล่าช้าออกไป (โอกาสที่เกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
แต่มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๓๙)  

ง. การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
เอกสารเพ่ือส่งให้คณะกรรมการของหน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับมาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๑๐) 
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จ. มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลา
ราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค
ขณะปฏิบัติงาน) (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก       
จัดอยูใ่นระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๖๒) 

ฉ. ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้ง ในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และ 
ข้อกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจการ
ปฏิบัติมาก สร้างความไม่มั่นใจกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการซื้อจ้าง
มาก จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๓๙) 

(ดูรายละเอียดในตารางที่ ๒.๒๘ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(4)  ปัญหาเรื่องบุคลากร 

มีปัญหาเดียวคือ จ านวนคนไม่เพียงพอเมื่อมีปริมาณงานมาก เนื่องจ าก 
ไม่ด าเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ส่วนมากมาด าเนินการเมื่อถูกเร่งรัดให้ผูกพันสัญญา 
ท าให้งานมากระจุกตัวในห้วงเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๕.๘๒) 

(5) ปัญหาเรื่องการบริหารงานพัสดุ 

เนื่องจากการเมืองพัทยาเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน การผ่านหนังสือขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ๆ ต้องผ่านไปที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยต้องผ่านไปตามสายงานคือ ผ่านไปยังส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง จากนั้นไปยังฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด แต่ละจุดที่ต้องผ่านหนังสือจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด       
ท าให้เสียเวลาอย่างมาก จนบางครั้งท าให้เรื่องตกไปเพราะด าเนินการไม่ทัน การสร้างขั้นตอนการ
พิจารณาที่ยาวเพ่ิมเติมจากที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงมี
ปัญหาต้องกลับไปจัดท าเอกสารส่งกลับมาใหม่หลายครั้ง ถือเป็นความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายการ
จัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา (ดูจากการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยระดับ
ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖.๖๗) (ดูตารางท่ี ๒.๒๘ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(6)   ปัญหาเรื่องการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

การที่ สตง. และฝ่ายตรวจสอบภายในมีดุลยพินิจในการตีความกฎหมาย
แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้อย่าง
สร้างสรรค์ บุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่กล้าด าเนินการ เพราะกลัวความผิด           
จึงมักจะพยายามหาข้อมูลให้มากเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ที่พบว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้สึกว่าตนเองมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระดับปานกลาง 
สามารถปฏิบัติได้เฉพาะที่ตนมีความม่ันใจ (ร้อยละ ๖๒.๙ ) (ดูตารางท่ี ๑.๓ ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(7) การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ท าให้เกิดการตรวจสอบจากภาคประชาชนหลายกลุ่ม มีเรื่องร้องเรียน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยาผ่านศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัดหลายเรื่ อง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องเรียกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาประชุมหาข้อเท็จจริง  
ซึ่งระหว่างนั้นการด าเนินการทุกอย่างต้องหยุด จนกว่าการสืบสวนจะยุติ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
๑๔.๙๘) 

3) ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในเมืองพัทยาเมื่อมีการบังคับใช้
กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ 

คณะที่ปรึกษา ได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินปฏิกิริยาของบุคลากรที่อยู่ในเมือง
พัทยา เมื่อต้องปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจดังนี้ 

(๑) ความรู้สึกของบุคลากรของ อบจ. ต่อการถูกบังคับใช้กฎหมาย  

พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.๗๕) (ดูตารางท่ี 1.4 ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ        
จัดจ้างของเมืองพัทยาแล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอ
ปัญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการ
ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า รู้สึกชอบที่มีกฎหมายที่ปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารระดับท้องถิ่นไม่สามารถออกข้อบังคับให้ปฏิบัติได้นอกเหนือจากที่ระเบียบ
ก าหนด ท าให้คนรับผิดชอบโดยตรงคือ ฝ่ายพัสดุท างานได้ปลอดภัยกว่าเดิม การก าหนดให้ด าเนินการ
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีความโปร่งใสในการท างานมากข้ึน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามายื่นข้อเสนอได้บ้าง ไม่ได้เป็นการผูกขาดอย่างเมื่อก่อนประกาศใช้ระเบียบฯ ถือเป็นเรื่องที่ดี 
แต่ก็มีข้อเสียคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการคุณธรรมส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ ท าให้โครงการด าเนินไปล่าช้า เพราะมีกลุ่มผลประโยชน์ร้องเรียน
หลายประเด็น บางโครงการด าเนินการไม่ทัน ต้องส่งคืนงบประมาณ เป็นต้น 

(๒) ปฏิกิริยาของบุคลากรของเมืองพัทยาต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ ๕๙.๗) 

(ดูตารางท่ี ๒.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(๓) การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรเหล่านี้ได้แสวงหา
แนวทางในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองดังนี้ 

ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี 2.14  ภาคผนวกท่ี ๑) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

ก)  ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ          
(ร้อยละ 25) 

ข)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงาน
อ่ืน (ร้อยละ ๒1.2) 

ค)  หารือฝ่ายกฎหมายภายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๑7.3) 

ง)   ใช้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
(ร้อยละ ๑๐.๙) 

(รายละเอียดการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูได้จากตารางที่ ๒.๑๕ ภาคผนวกท่ี ๑)  

๔) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
เมืองพัทยา ภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

การประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมีผลกระทบด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยาหรือไม่ ต้องพิจารณาจากการประหยัดงบประมาณเทียบ
กับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุม
จากเมืองพัทยาว่า การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติง านการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บ
ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ 

(๑)  การน าเอาทรัพยากรของเมืองพัทยา มาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา สามารถใช้
ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติ
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หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูล
พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังสร้าง
กลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต (ร้อยละ 53.2) (ดูตารางที่ 2.22 ภาคผนวกที่ ๑) 
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์  
ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ 
๓๐.๑) 

ข. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีเข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๒๖.๙)  

ค. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
การท างานนอกเวลาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๒๑.๕) 

ง. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ ๑๖.๑)  

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงานว่าหลัง
ต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียม
เอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ 
จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่  ส่งบุคลากร
ไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(๒)  ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า การประกวดราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เสนอราคามีช่องทางในการ
เสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอราคาด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่ทราบว่าจะฮ้ัวกับใคร 
เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้าประกวดราคาบ้าง ถือว่า
โปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง โดยให้ความเห็นว่า หลังจากการ
บังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของเมืองพัทยาเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 
๔๖.๘) (ดูตารางท่ี ๒.๘ ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(๓) ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยท า
การสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ. ว่าจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติ
ส่วนใหญ่ระบุว่า ข้อร้องเรียนลดน้อยลง เพราะด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 
๓๗.๑) (ดูตารางที่ ๒.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด สรุปได้ว่าในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยาดีขึ้น เพราะสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และลด 
ข้อร้องเรียนได้ แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการ
ด าเนินการที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต้องรวบรวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดมาใช้เป็น
ฐานในการประเมินความคุ้มค่าต่อไป 
 

๔.๓ กลุ่มรัฐวสิาหกิจ 
๔.๓.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุของหน่วยงานเม่ือมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.๓.๑.๑ ความแตกต่างระหว่างระเบียบเดิมของรัฐ วิสาหกิจกับระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์
ตามกฎหมายจัดตั้ง ในการด าเนินพันธกิจตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
ทั่วไปไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวภายใต้ระเบียบแบบแผนที่ส่วนราชการทั่วไปถือปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จึงมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจเองโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี          
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕49 เป็นแนวทาง โดยระเบียบของรัฐวิสาหกิจ
จะมีข้อก าหนดที่เป็นหลักเกณฑ์น้อยกว่า ส่วนวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการก าหนดให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะ เทคนิคหรือคุณภาพ และคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายหรือ 
ผู้ให้บริการของพัสดุที่รัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ และมีการพัฒนาตามพัฒนาการของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายซึ่งต้องระวางโทษสูงที่สุดในบรรดากฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
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แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจตาม
กฎหมายจัดตั้งซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษแตกต่างจากการด าเนินงานของส่วนราชการทั่วไป เช่น การเช่า
อาคารสถานที่ในศูนย์การค้าเพ่ือเป็นส านักงานและให้บริการแก่ลูกค้า การซื้อ การเช่า และการจ้าง
เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าในเชิงพาณิชย์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) การจ้างรื้อถอนอาคารเดิม 
การจ้างก่อสร้าง และ และการจ้างบริการในเชิงพาณิชย์ของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้
สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับภาคเอกชน หรือตอบสนองความต้องการของประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับ ท าให้รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตามทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งของคณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างออกไป ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ 
ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความยืดหยุ่นคล่องตัวเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจตามกฎหมาย
จัดตั้งเหมือนในอดีต แม้ว่ารัฐวิสาหกิจสามารถมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขึ้นใช้ เองเ พ่ือความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว (พระราชบัญญั ติฯ มาตรา 6 วรรคสอง)  
แต่รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติฯ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 6 วรรคสี่ 
และมาตรา 7 วรรคสาม)  ซึ่งมีปัญหาในการตีความว่า “หลักเกณฑ์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ” 
มีความหมายอย่างไร มีขอบเขตเพียงใด ถ้าแตกต่างไปจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ซึ่งออกตาม
หลักเกณฑ์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางของพระราชบัญญัติ  
ได้อย่างไร  เป็นการยากที่ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาจะหาหลักเกณฑ์ขอบเขตและแนวทางตาม
พระราชบัญญัติฯ มารองรับความเห็นได้โดยง่าย จึงยากที่จะผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบได้ ส่วนการขอยกเว้นไม่ต้องอยู่ในการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฯ (พระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 7 ) ก็จะต้องมีการออกกฎระเบียบที่ต้องสอดคล้องกับแนวทางและหลักการของ
พระราชบัญญัติฯ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดเช่นเดียวกัน 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ก าหนด ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตอบสนองภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
รัฐวิสาหกิจ ดังกรณีตัวอย่างของการเคหะแห่งชาติ และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตามที่กล่าว
ข้างต้น และส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่และไม่เคยได้รับการอบรมเหมือนเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ  
แต่ต้องมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของส่วนราชการ ท าให้ประสบปัญหาในการปรับตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดและบทบัญญัติที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ 
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กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ งของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติ จากเดิมที่เคยก าหนดไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบัติ เมื่อประสบปัญหาไม่สามารถสอบถามแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องได้รวดเร็วเหมือนหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการทั่วไป เนื่องจากมีระเบียบแบบแผนและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างออกไป 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีการตีความระเบียบกฎหมาย  
ไม่เป็นในแนวทางเดียวกันมีแนวทางในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน และบางครั้งมีการตีความระเบียบ
กฎหมายที่แตกต่างไปจากการตีความของคณะกรรมการวินิจฉัย ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนว่า
ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องครบถ้วนอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะพยายามด าเนินการผ่าน
ระบบให้ครบถ้วนมากกว่าที่จะค านึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากหากขั้นตอนใดไม่สามารถ
ลงระบบได้จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปไม่ได้ แต่ความถูกต้องตามระเบียบหากถูกตรวจสอบพบหรือ
ถูกทักท้วง ยังสามารถแก้ไขภายหลังได้  

ในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ไม่มีการจ้างที่ปรึกษา
เนื่องจากบุคลากรได้รับการคัดสรรจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ  
มีองค์ความรู้ที่สั่งสมมายาวนาน และมีระเบียบแบบแผนที่เข้มงวด ส่วนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมาตรฐานของส่วนราชการที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย และการเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
“ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  พบว่ามีปัญหาในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกฎหมายใหม่
แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงระบบต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน  ทั้งในแง่
ของเวลา ขั้นตอนตามกฎหมาย และขั้นตอนการบริหารงานภายใน ระยะเวลาที่ใช้ ในการด าเนินการ
และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอัตราก าลังที่ต้องใช้มากข้ึนในกระบวนการ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในการด าเนินการตามระเบียบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษ
และหมึกพิมพ์เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ที่เดิมก าหนดให้ผู้ค้าหรือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดท าส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวมทั้งผลกระทบต่อตัวบุคลากร  
ในการปรับตัวต่อการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ 
ในแง่ของการยอมรับ การให้ความร่วมมือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความโปร่งใส  

คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติจริง
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมอบรม ได้ข้อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดซึ่งจะน าเสนอ 
ในหัวข้อต่อไป 
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๔.๓.๑.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมาย
ก าหนด  

๑)  การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

การก าหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสิทธิ โอกาส และความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบ การที่จะได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้ชนะ
การซื้อหรือการจ้าง และเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด อาจเข้าข่ายเป็น
การก าหนดเงื่อนไขกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม แต่ไม่มี
แนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานที่จะจ้างหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ให้ชัดเจน ว่าต้องท าอย่างไร หรือต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติใดบ้าง คณะกรรมการส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะรอให้มีแนวทาง  
วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่างที่ ชัดเจนก่อน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องใช้ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เคยซื้อหรือจ้าง ในการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ไม่เคยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละ เอียด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

๒) การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลที่เลือกวิธีนั้น 

การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  เว้นแต่กรณี 
ที่ให้ใช้วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖) ท าให้ในทาง
ปฏิบัติตีความได้ 2 ทางเลือก คือ เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  กับเลือกใช้วิธีตามกรณี 
ที่ก าหนดไว้ใน (ก) – (ซ) ซึ่งจะท าให้ได้พัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและรวดเร็วกว่า  
แต่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการส่วนใหญ่เกรงกลัวที่จะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ  
หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน จึงเลือกที่จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่เคยมีข้อก าหนดที่ซับซ้อนเช่นนี้มาก่อน 

๓) การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

ระเบียบเก่าของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ราคาโดยใช้ราคาต่ าสุดจาก
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด เช่น ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) แต่ตามพระราชบัญญัติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและต้องก าหนด
น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๕ วรรคสาม) (ซึ่งไม่มีในระเบียบเก่า) 
แต่ไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่างแนวทางในการก าหนดน้ าหนักของ  
แต่ละเกณฑ์ไว้  
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๔) การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ในระบบและปิด
ประกาศ 

ระเบียบเก่าของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าและประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แต่ตามระเบียบใหม่ก าหนดให้มีการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีสู่สาธารณะในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี            
(ยกเว้นบางกรณีตามมาตรา 11) มิฉะนั้นจะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างได้  (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 วรรคสี่) และให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 12) (ซึ่งไม่มีใน
ระเบียบเก่า) แต่ไม่มีการก าหนดว่าต้องประกาศเม่ือใดให้ชัดเจน 

๕) การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

ตามระเบียบเก่าของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสาร
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพ่ือยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้วให้คณะกรรมการด าเนินการรับซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  แต่ตามระเบียบใหม่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)) 

๖)  การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

ตามระเบียบเก่าของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ไม่มีการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศ ตาม
ระเบียบเก่าในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการน าผลการพิจารณาที่ผู้มีอ านาจ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นชอบแล้ว ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง แต่ตามระเบียบ
ใหม่ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ หลังจากที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจได้อนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างแล้ว ส าหรับการซื้อหรือจ้างทุกวิธี และทุกกรณี (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 42 ข้อ 59 
ข้อ 60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81) 

๗) การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ตามระเบียบเก่าของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดให้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
แต่ตามระเบียบใหม่ก าหนดให้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ 
วรรคสอง และมาตรา ๑๑๗ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑61 วรรคสอง) จะลงนามในสัญญาได้
ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์แล้ว (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 
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๘) การบริหารสัญญา 

ตามระเบียบเก่าของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ก าหนดให้การบริหารสัญญาเป็นอ านาจ
หน้าที่ของหัวหน้าของรัฐวิสาหกิจ แต่ตามพระราชบัญญัติก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑00) โดยไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ในการบริหารสัญญา และแบบหรือตัวอย่าง หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่บริหารสัญญาของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดการบริหารสัญญา ยังให้
อ านาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
หมวด ๖ ข้อ 183) 

ความแตกต่างในกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
รัฐวิสาหกิจ เป็นความแตกต่างในลักษณะเดียวกันกับความแตกต่างในกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผล
กระทบในเชิงปฏิบัติและเชิงระบบ รวมทั้งปัจจัยที่มีเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบทั้งสองด้านก็จะเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับสองกลุ่มแรก ที่คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอรายงานผลการศึกษาไปแล้ว
อย่างละเอียด คณะที่ปรึกษาจึงไม่น าเสนอรายละเอียดดังกล่าวอีกในการรายงานผลการศึกษาของ
กลุ่มนี้  

๔.๓.๒ กระบวนการและข้ันตอนที่ปฏิบัติจริงเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

๔.๓.๒.๑ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 จากการ
ควบรวมกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จ ากัด กับธนาคารเกษตร จ ากัด โดยมีกระทรวงการคลังเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก ที่น าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532 และได้เริ่มเปิดท าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ ากัด  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 ใช้ชื่อว่า “บมจ.ธนาคารกรุงไทย” เลขทะเบียน บมจ.335 
(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 0107537000882) ชื่อย่อ KTB 

การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทยด าเนินการโดยกลุ่มบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกอบด้วยสองส่วนงานได้แก่ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้าง ( Procurement Strategy 
Management Department) และ ฝ่ ายปฏิบัติการจัดซื้ อจัดจ้ าง  (Procurement Operation 
Department) ฝ่ายบริหารกลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้างมีทีมงาน 4 งาน ได้แก่ งานนโยบายและแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานคุณลักษณะและราคามาตรฐาน งานวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน และงานบริหาร
ความสัมพันธ์และพัฒนาผู้ค้า  ส่วนฝ่ายปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จะมี 5 ทีมงานได้แก่ ทีมนิติกรรม
สัญญา ทีมสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ทีมจัดซื้อจัดจ้าง 1 (ก่อสร้าง/ประกันภัย/เช่า/เช่าซื้อ/ 
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Stationary/ Office Supply) ทีมจัดซื้อจัดจ้าง 2 (Outsourcing/วิจัย/ที่ปรึกษา/Marketing) และ
ทีมตรวจสอบ TOR  (ดูแผนผังของกลุ่มงาน) 

 

 
ภาพที่ ๔.๑ : แสดงโครงสร้างกลุ่มงานบริหารการจัดซื้อจัดจ้างธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทยฯ แตกต่างจากหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอ่ืน กล่าวคือ เริ่มต้นวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดปีงบประมาณ ๓๑ ธันวาคม  นับตั้งแต่มีการ
บังคับกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ยกร่างระเบียบใหม่ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างเชิง
พาณิชย์ ตามมาตรา ๗ (๑) และใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาก าไรของ
ธนาคาร แต่เนื่องจากธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไดเป็นไปเพ่ือการแสวงหาผลก าไร 
ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ ท าให้ธนาคารมีการใช้กฎหมาย ๒ ประเภทใน
คราวเดียวกัน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ธนาคารกรุงไทยฯ ได้รับงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง          
ที่มิใช่เป็นการพาณิชย์ จ านวน 960,228,911.09 บาท  ท าการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง 
20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.6 และด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 61 โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 75.3 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ การจัดท าเสื้อ 
จัดท าของที่ระลึกส าหรับการส่งเสริมการขาย จัดท าหนังสือท าเนียบผู้เกษียณอายุ จ้างเหมาบริการ
แบบทดสอบเพ่ือใช้ในการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร จ้างจัดท า Salary Survey เป็นต้น  

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding 
ได้แก่ การจ้างงานตรวจสอบกระบวนการจัดท าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 
โดยผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor)  จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(Fire Alarm) จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP CAMERA จัดซื้อยาในบัญชีนวัตกรรมไทย 
จัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งานจ้างปรับปรุงอาคาร เป็นต้น 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากตัวแทนที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔๗ คน จ าแนกเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๔๘.๙ และเพศหญิง ร้อยละ ๕๑.๑ มีประสบการณ์ท างาน ๑-๕ ปี ร้อยละ ๔๖.๘ 
มากที่สุด รองลงมาคือ มีประสบการณ์ท างาน ๖-๑๐ ปี ร้อยละ ๓๖.๒ โดยให้ตอบแบบประเมิน
ระยะเวลาและจ านวนผู้ที่ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบของกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของธนาคารก่อน-หลังการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ผลการด าเนินการได้ข้อสรุปตามตาราง
ที่ ๔.๗ 

ตารางท่ี ๔.๗ :  แสดงกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริงของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) หลังจากบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
1 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการร่ า งรายละ เอี ยดคุณ

ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขต
ของงานที่จะจ้าง (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 
และราคากลาง 

 
3 
 

 
2 
 

 
๑ 

 
1 

 
7-10 

 
8 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR)   

15 3 ๑ 1 30 8 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 3 3 1 1 7-10 8 
๔ การก าหนดราคากลาง 3 3 1 1 3 3 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   3 2 1 1 7-10 8 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจ าป ี  
7 3 1 1 15 8 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าป ี  7 3 1 1 15 8 
๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งขอความเห็นชอบ 7 3 2 1 7 8 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) 

หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ 

 
7 

 
3 

 
3 

 
1 

 
7 

 
8 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวนและ
เอกสาร 

- - - 1 - - 

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-Market)   1 1 7 8 

 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - 5-20 1 15 8 
 - วิธีสอบราคา - - 5 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 7 8 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 7 8 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก 3 8 5 1 7 8 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง   5 1 7 8 
 ฉ. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 15 8 5-20 1 15 8 
 - วิธีคัดเลือก 3 8 5 1 3 8 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3 8 5 1 3 8 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 - - 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 7 - 5-20 - 7 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 7 - 1 1   
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-Market) - - 1 1 7 8 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - 3 1 7 8 
 - วิธีสอบราคา - - 3 1 7 8 
 - วิธีคัดเลือก 7 8 3 1 7 8 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 8 1 1 7 8 
 (๒) การจา้งที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป - - 3 1 7 8 
 - วิธีคัดเลือก 7 8 3 1 7 8 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 7 8 
 (๔) การจ้างออกแบบและกอ่สร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 7 8 3 1 7 8 
 - วิธีคัดเลือก 7 8 3 1 7 8 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 8 1 1 7 8 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 - - 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๑4 การรายงานผลการพิจารณา 7 8 1 1 7 8 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพจิารณาสั่งการ 7 8 1 1 7 8 

๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 3 3 1 1 3 8 

๑7 การอุทธรณ์ - - 7 1 7 2 

๑8 การท าสัญญา 7 2 1 1 7 2 

จากตารางที่ ๔.๗ จะเห็นได้ว่า เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร มีข้ันตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

๑) การน าร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปประกาศเผยแพร่และให้
ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

๒) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีพร้อมขอความเห็นชอบและเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน  

๓) จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน 

๔) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
เอกสารขอความเห็นชอบ หนังสือขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๕) ประกาศเผยแพร่รายละเ อียดและข้อมูลราคากลางผ่ าน เว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 

๖) การรับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

๗) การเข้าสู่ระบบและเสนอราคา 

๘) การพิมพ์เอกสารออกจากระบบและให้กรรมการลงรายมือชื่อก ากับ 

๙) การรออุทธรณ์ผลพิจารณา 

นอกจากการต้องเพ่ิมขั้นตอนในการด าเนินการจากเดิมแล้ว ในเรื่องของระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบก็มากกว่าที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดไว้ (ดูตารางที่ 
๔.๗ เพ่ือเปรียบเทียบ) ส่งผลให้การด าเนินการตามกรอบที่ระเบียบใหม่ก าหนดมีระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น 
และสร้างปัญหาในการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

ดังได้น าเสนอไว้แล้วในบทที่ ๓ ว่าคณะที่ปรึกษาได้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
และได้น าแบบสอบถามนี้ไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารประเมิน ผลการ
ประเมินจะสะท้อนสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน ๗ มิติคือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์ของธนาคาร (Strategy) ปัญหาเรื่องค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Values) ปัญหาเรื่อง
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น (System) ปัญหาเรื่องรูปแบบการท างานของ
คนในองค์กร (Style) ปัญหาเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Staff) ปัญหาโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างอ านาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Structure) และ ปัญหาความรู้ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของ
ธนาคาร การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ทั้ง 7 มิติ จะช่วยสะท้อนสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านใด
ด้านหนึ่งขององค์กรได้อย่างชัดเจน  ในการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้ใช้กรอบการประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่จะท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผลการประเมินได้ข้อสรุปปัญหาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลกระทบสูงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารดังต่อไปนี้ 

(๑) ความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ              
สร้างภาระการใช้ดุลยพินิจแก่ธนาคารมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง
เท่ากับ ๑๕.๕๒)  

นอกจากการประเมินจากแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงแล้วคณะที่ปรึกษาเปิด
โอกาสให้ตัวแทนจากธนาคารเข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือหารือข้อปัญหาทั้ง ๓ กลุ่ม ผลการเก็บข้อมูลได้
ประเด็นที่ไม่ชัดเจนของระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ท าให้ปฏิบัติงานยากข้ึนมี ดังนี้ 

ก. ค านิยามทั่วไป 

ค าว่า “ เจ้าหน้าที่” “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” และ “เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการ” เป็นความไม่ชัดเจน สร้างความสับสนในการปฏิบัติงาน 

ค าว่า “ที่ปรึกษา” และ “ที่ปรึกษาควบคุมงาน” ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีการใช้ “ที่ปรึกษาควบคุมงาน” ในบางกรณีที่ต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือการจัด 
Event ที่ต้องมีการสร้างเวที ส าหรับการท ากิจกรรม ที่ต้องเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ผู้ประกอบการ
เสนอมา แยกไม่ออกว่าจะใช้ค าไหนที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่ธนาคารจะท าค าว่า “ราคากลาง” ใน
ระเบียบก าหนดให้เป็นราคาอ้างอิง แต่เวลาปฏิบัติจริงกรรมการพิจารณาผลกลับใช้เป็นราคาสุดท้าย
ของการแข่งขัน ท าให้ไม่เป็นธรรม เพราะมีผู้ยื่นข้อเสนอบางรายเสนองานที่ดีกว่า แต่งบประมาณสูง
กว่าเล็กน้อย กรรมการจะตัดสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าเสนอราคาเกินจากราคาอ้างอิง ท าให้ราคากลาง
กลายเป็น “ค่าประมูลล่วงหน้า”  
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ค าว่า “การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง” ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่า การจะตัดสินว่าอะไรเป็นการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ใช้เกณฑ์พิจารณาอย่างไร เนื่องจากในระเบียบไม่ได้ให้ตัวอย่างไว้ชัดเจน 

ค าว่า “การเช่า” นิยามตามพระราชบัญญัติฯ การจัดซื้อจัดจ้างรวม “การเช่า” 
ด้วย แต่กฎหมายไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าคืออะไร ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะกลัวว่า
จะใช้ดุลยพินิจผิดไปจากที่ควรเป็น 

ข. ปัญหาการปฏิบัติตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

ก) การตีความกฎหมายแตกต่างกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ตรวจ 

ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มีปัญหาเรื่องการตีความ ตามระเบียบ
ข้อ ๒๐ วรรค ๑ ชัดเจน แต่พอวรรค ๒ ถ้าเข้าหลักวรรค ๒ แล้วเปลี่ยนได้ใช่หรือไม่ ปัญหาที่ตามมา 
คือ วรรคสองเป็นดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ แต่ถ้าผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยจะเป็นอย่างไร 

กรณีที่สองเรื่องการเช่าพ้ืนที่จะใช้วิธีใด ตามระเบียบข้อ ๙๓ บอกเจรจา
ให้กับผู้เช่าโดยตรง แต่ไม่บอกวิธี รวมถึงอ านาจในการอนุมัติ ในระบบ e-GP มีวิธีเช่า แต่จะต้องเลือก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วก็ให้เลือกตามข้อ ๙๓ ด้วย วิธีปฏิบัติอาจต้องเอาข้อ ๖๘ มาแปลร่วมด้วย 
และเมื่อแปลร่วมก็อาจพอไปให้ว่าให้ไปเจรจาตกลง แต่ปัญหาก็ยังไม่หมด ต่างจากกฎหมายเดิมที่
เชื่อมโยงกฎหมายให้ปฏิบัติได้ 

กรณีท่ีสาม เรื่องการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ตามระเบียบข้อ ๒๐ วรรค ๑ ค่อนข้าง
ชัดเจนคือแบ่งแล้ววิธีเปลี่ยน หรือแบ่งแล้วอ านาจสั่งการเปลี่ยน แต่เมื่อระเบียบใหม่เติมข้อความตาม
ระเบียบข้อ ๒๐ วรรค ๒ ลงไป ท าให้เกิดปัญหาการตีความว่า จะหมายว่าแม้วิธีเปลี่ยน หรืออ านาจ
การสั่งการเปลี่ยน แต่เข้าหลักเกณฑ์วรรคที่ ๒ แปลว่าไม่ผิดใช่หรือไม่ ปัญหาที่ตามมาคือ วรรคสอง
เป็นดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่หากผู้ตรวจไม่เห็นด้วยในการใช้ดุลยพินิจผลจะเป็นอย่างไร  

ข) เงื่อนไขการเลือกวิธีการ 

ผู้ปฏิบัติอยากใช้เกณฑ์ Price Performance ในการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ คุณสมบัติสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
แต่ไม่ทราบวิธีการในการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวที่จะไม่ให้เกิดเป็นเกณฑ์ราคาในที่สุด เพราะเมื่อน าไป
ค านวณคะแนนในระบบ e-GP หากก าหนดสัดส่วนการพิจารณาไม่ถูก ก็อาจจะท าให้คนที่เสนอราคา
ต่ าสุดได้งานไป ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานหรือจัดหาของที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้งาน
ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะในระเบียบไม่มีการก าหนดวิธีการ หรือตัวอย่างให้เห็นชัดเจน 

ค) การก าหนดราคากลาง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้ก าหนดราคากลางโดยใช้แหล่ง
อ้างอิงได้ ๖ แหล่ง ผู้ปฏิบัติด าเนินการแล้วตามที่ระเบียบก าหนด แต่ถูกท้วงจากฝ่ายตรวจสอบว่า 
ราคาที่อ้างอิงเป็นค่าที่ไม่สะท้อนราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน ให้คณะกรรมการไปเก็บข้อมูลมาเพ่ิมเติม 
แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยจากทุกแหล่ง แล้วจึงก าหนดเป็นราคากลาง แต่ในทางปฏิบัติด าเนินการได้ยาก
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มาก ต้องเสียเวลาออกไปสืบราคาจากตลาด ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการก็ไม่ให้ความร่วมมือหากไม่มี
โอกาสเข้าเสนอราคา เป็นปัญหาในการปฏิบัติของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ง) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด  
ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง และไม่เข้าใจระเบียบอย่างถ่องแท ้

การได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร เป็นการแต่งตั้งโดยฝ่ายจัดหา (Operation) เป็นคนเสนอให้ผู้มีอ านาจของ
ธนาคารลงนามแต่งตั้ง ไม่มีการหารือก่อนว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ ผลที่ตามมาคือ กรรมการได้เพียงเซ็นต์รับทราบและเห็นชอบ แต่ไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริง
ว่าควรเป็นเช่นไร 

จ) เรื่องการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

เดิมธนาคารไม่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และไม่เคย
ประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเพราะเกี่ยวข้องกับความลับในการด าเนินธุรกิจ  
การก าหนดให้มีการประกาศแผนต่อสาธารณะ ท าให้คู่แข่งทราบยุทธวิธีทางการตลาดของธนาคาร  
แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถเกลี่ยการจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการแต่ละห้วงเวลาในจ านวน 
ที่เหมาะสมกับก าลังคน แต่ในทางปฏิบัติจริง ส านักธุรกิจแต่ละส านักจะไม่ท าแผนส่งมาให้ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างก่อนล่วงหน้า เพราะในระเบียบฯ ไม่มีการก าหนดเวลาที่ต้องด าเนินการ ว่าสามารถด าเนินการ
หลังทราบงบประมาณแล้วได้เลย หรือให้ท าแผนปฏิบัติงานเมื่อพร้อม ถ้าเป็นอย่างไรงานจะกระจุก
เป็นคอขวดตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

ฉ) การร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือ
บริการ 

คณะกรรมการไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะในระเบียบไม่ได้
ก าหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน เป็นเหตุให้ถูกท้วงจากฝ่ายตรวจสอบภายในว่า เป็นล๊ อคสเปก 
หรือก าหนดขอบเขตงาน/คุณลักษณะสินค้าและบริการกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(๒)  ปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

เดิมธนาคารไม่ต้องบันทึกการซื้อหรือจ้างลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพราะ
เกี่ยวข้องกับความลับทางการตลาด แต่เมื่อมีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลั งฯ ธนาคารต้อง
บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างเชิงพาณิชย์ลงในระบบ e-GP สร้างภาระงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่จัดหาของธนาคารอย่างมาก เพราะต้องเสียเวลาบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ ๒,๕๐๐ สาขา มีการซื้อและจ้างเป็นจ านวนมากใน
แต่ละปี นอกจากนั้นระบบของกรมบัญชีกลางก็สร้างปัญหาในการท างานของธนาคารอย่างมาก 
เนื่องจากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ท าให้ธนาคารมีความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ประสบ
ความส าเร็จหลายเรื่อง ที่ได้รับการะบุถึงมากท่ีสุด มีดังนี้ 
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ก. การที่ระเบียบก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารหลักฐานการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
เอกสารเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการของหน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
สูง มีระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๔.๘๑) 

ข. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง 
เท่ากับ ๑๔.๓๓) 

ค. การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การพิมพ์เอกสารเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัด
จ้างสูง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๑๙) 

ง. ค าชี้แจงการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานมาก สร้างความไม่มั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติ (โอกาส
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างสูง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความ
เสี่ยงเท่ากับ ๑๒.46) 

จ. เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์  
ต้องไปหารือด้วยตนเอง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก  
มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๒.๓๙) 

ฉ. การต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจ้างแรงงานเสริม เพ่ือด าเนินการลงข้อมูลของ
หน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยง
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๑.๙๐) 

(ดูตารางที่ ๓.๒๕ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓)  ปัญหาเรื่องบุคลากร 

ก. เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจใน
ระเบียบที่ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ท าให้ต้องหารือตลอดเวลา (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๔.๘๑) 

ข. เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขาดความเข้าใจ
การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ เพราะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละ
ส านักด าเนินการเป็นส่วนเสี้ยว (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๔.๐๒) 
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ค. บางห้วงเวลามีปริมาณงานมากกว่าปริมาณเจ้าหน้าที่แต่ละส านักและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๔.๐๒) 

ง. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ในระเบียบอย่างถ่องแท้ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๓.๖๙) 

จ. ส านักเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ
โดยเฉพาะบทบาทการบริหารสัญญา (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๓.๖๑) 

ฉ. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ระเบียบข้อบังคับในการสถานการณ์ซื้อจ้างที่แตกต่างไป(โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง               
มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความ
เสี่ยง เท่ากับ ๑๓.๓๕) 

ช.  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในระเบียบ 
ข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก         
มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๓.๒๑) 

ซ. ส านักในหน่วยงานมองการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ถูกมอบหมายให้เป็น
ภาระต้องท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว หากยังไม่มั่นใจใน
ประเด็นที่เป็นปัญหา บางส านักเก็บเรื่องไม่ด าเนินการต่อ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๓.๐๒) 

(ดูตารางท่ี ๓.๒๕ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๔) ปัญหาเรื่องการบริหารงานภายในธนาคาร 

เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหาร รูปแบบการท างาน และค่านิยมร่วม
ของคนในองค์กร ได้แก่ปัญหาดังต่อไปนี้  

ก. การมีข้ันตอนในการด าเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ท าสัญญาที่ยาวและผ่าน
จุดต้องวินิจฉัยหลายจุด ท าให้มีการต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง       
มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงสูง  (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง 
เท่ากับ ๑๖.๐๐)) 

ข. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ขึ้นอยู่กับการตีความของคณะกรรมการที่แต่ละส านักแต่งตั้ง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๔.๕๕)) 
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ค. มีการสร้างขั้นตอนกาตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากขั้นตอนที่
ก าหนดตามระเบียบฯ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความ เสี่ยง เท่ากับ 
๑๓.๗๖)) 

ง. การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ ท าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างต้อง
เผชิญกับรูปแบบการท างานที่หลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรูปแบบการท างานแบบ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก    
มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๓.๖๒)) 

จ. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังท างานแบบตอบสนองความต้องการเมื่อถูกร้องขอ 
(Reaction to Request) ขาดการท างานแบบ Proactive (โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๒.๓๙)) 

ฉ. ทุกส านักท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ขาดการท างานแบบ
บูรณาการ เป็น “Collective Gain” (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก  
มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๑.๘๙)) 

ช. งบประมาณในการจัดซื้อพัสดุและบริการเกิดจากการสั่งการของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับ  
ความเสี่ยงปานกลาง (ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐.๙๙)) 

(ดูตารางที่ ๓.25 ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๕)  ปัญหาเรื่องการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกธนาคาร 

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้รับการทักท้วงทั้งจากฝ่ายตรวจสอบภายในและตรวจสอบ
ภายนอกเรื่องการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หลายประเด็น ที่ได้รับการระบุมาก คือ เรื่องการแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง เพ่ือลดอ านาจอนุมัติและเปลี่ยนแปลงวิธีจ้าง (ร้อยละ ๒๕.๘) รองลงมาคือ การระบุเงื่อนไข
ในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง (ร้อยละ ๑๙.๔) การก าหนดร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง (ร้อยละ ๑๙.๔) และการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา 
(ร้อยละ ๑๖.๑) 

(ดูตารางท่ี ๓.๑๗ ภาคผนวกท่ี ๑) 

การทักท้วงของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเป็นการตรวจสอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบตามที่กฎหมายก าหนดมากกว่าดูบริบทของการปฏิบัติงานในสภาพที่เป็นจริง ส่งผลให้
การตรวจสอบขาดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ และเปิดช่องให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ  
ส่วนบุคคลในการตีความกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้รับ
ตรวจ เนื่องจากโดยลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างมีลักษณะที่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ 
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ที่เป็นอยู่ บางครั้งต้องยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วตอบสนองความต้องการ  
ของผู้ใช้งานหรือสถานการณ์การปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนปฏิทิน
ใหม่ในปี ๒๕๖๐ และมีกิจกรรมร่วมแสดงความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอีกหลายเหตุการณ์ ท าให้
ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงหลายเรื่อง แต่ถูกท้วงโดย สตง. ว่าไม่สามารถด าเนินการได้  
จนต้องมีกฎกระทรวงให้สามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในที่สุด 

๒) ผลกระทบต่อบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

(๑) ความรู้สึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างท่ีกฎหมายใหม่ก าหนด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกค่อนข้างดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ย
ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.49 (ดูตารางท่ี ๓.4 ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ        
จัดจ้างของหน่วยงานแล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอ
ปัญหาในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการ
ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า แม้ว่าจะมีกระบวนการและขั้นตอน
การปฏิบัติเพ่ิมข้ึนมาในหลายเรื่อง แต่ในภาพรวมการปฏิบัติตามระเบียบใหม่มีข้อดี คือ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงานของรัฐ ท าให้การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ส าหรับธนาคารการต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ สร้างความอึดอัดให้กับผู้ปฏิบัติอย่าง
มาก เพราะ เคยมีข้อบังคับที่มีความยืดหยุ่นมาก สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว เพราะมีความเข้าใจ
และใช้มานาน แต่กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับเป็นเรื่องใหม่ ต้องอ่านให้เข้าใจ และต้องหาข้อมูล
สนับสนุนจนกว่าจะมั่นใจจึงจะกล้าท า บางครั้งท าให้เสียเวลามากในการหารือหลายฝ่ายกว่าจะได้         
ท าที่เป็นเช่นนี้เพราะมีแต่การขู่ว่าจะถูกลงโทษรุนแรงหากปฏิบัติผิดไปจากที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงมี
แต่ความเครียดและอึดอัดเวลาต้องท างาน จึงประเมินว่า ความรู้สึกแม้จะไม่เป็นทางลบ แต่ค่าเฉลี่ยที่
ต่ าก็สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติของธนาคารกรุงไทยฯ ไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นบวกอย่างมากต่อการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 

(๒)  ปฏิกิริยาของบุคลากรของธนาคารต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่          
จะมีความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ 74.5)  

(ดูตารางท่ี ๓.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(๓) การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้นนี้ 
บุคลากรเหล่านี้ได้แสวงหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 

ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี ๓.12 และ ๓.14 ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

ก)    แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอ่ืน 
(ร้อยละ ๒๐.๔) 

ข)    หารือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๑๘.๒) 

ค)    ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (ร้อยละ 
๑๓.๑) 

ง)    ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นที่เป็นปัญหาไปหารือกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 12.4) 

จ)    ใช้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
(ร้อยละ ๑๐.๒) 

(รายละเอียดการแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูได้จากตารางที่ ๓.15 ภาคผนวกท่ี ๑) 

๓) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

ในการประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้ งสองฉบับมีผลกระทบด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทยฯ หรือไม่ ต้องพิจารณาจากการ
ประหยัดงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติงานได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่า การปฏิบัติตามกฎหมาย
ใหม่ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุป ดังนี้ 

(๑)  การน าเอาทรัพยากรของธนาคารมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทยฯ สามารถ
ใช้ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติ
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หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูล  พบว่า  
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่ วนใหญ่  (ร้อยละ ๗๒.๓) ระบุว่ า  มีค่าใช้จ่ ายเ พ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบ
กระทรวงการคลังฯสร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการ
ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนมี
รายละเอียดดังนี้ 

(3) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าซ่อม
เครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ 36.1) 

(4) เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
เข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 30.1)  

(5) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการ
ท างานนอกเวลาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 15.7) 

(6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 13.3)  

(ดูตารางที่ ๓.๒๑ ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงานว่าหลัง
ต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                 
(e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียม
เอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ 
จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากร
ไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(๒) ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารระบุว่า 
การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เสนอราคา  
มีช่องทางในการเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอราคา
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่ทราบ
ว่าจะฮ้ัวกับใคร เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้าประกวด
ราคาบ้าง ถือว่าโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง โดยให้ความเห็นว่า 
หลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของธนาคารไม่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ ๓๔) (ดูตารางท่ี ๓.๘  ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(๓)  ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทยฯ  โดยท าการสอบถาม 

ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารว่า จ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ในขณะที่
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติระบุว่า  
ข้อร้องเรียนมีมากขึ้น เพราะผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและกระบวนการใหม่ ท าให้
ด าเนินการผิดพลาดมาก เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ ๒๙.๘) และลดลง เพราะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่ก าหนดตามกฎหมาย (ร้อยละ ๒๙.๘) (ดูตารางที่ ๓.๑๐ 
ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด แสดงให้เห็นว่าในกรณีของธนาคารกรุงไทยฯ 
ผลกระทบต่อบุคคลค่อนข้างชัดเจนว่า แม้จะยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ผู้ปฏิบัติก็มีความอึดอัดต่อกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเพิ่มและ
สร้างภาระในการท างานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ก็มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงขึ้นทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้ในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่การ
สร้างความเป็นธรรม โปร่งใสก็ยังไม่สามารถประเมินได้โดยเด็ดขาดว่าธนาคารกรุงไทยฯ สามารถ
ด าเนินการได้จริง และข้อร้องเรียน ในเรื่องการพิจารณาผลก็ยังเกิดขึ้นมากขึ้น เพราะ
ผู้ประกอบการไม่เข้าใจในกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนที่ต้องด าเนินงาน จึงสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทยฯ หลังจากการบังคับใช้
กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับยังต้องได้รับการแก้ไข  

๔.๓.๒.๒ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในการเคหะแห่งชาติ 

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ          
ฉบับที่ 316 ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีเคหะ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้ง 
จัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ท านุบ ารุง ปรับปรุง 
และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่ วมด าเนิน
กิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือให้
มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน  
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การจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นการจัดซื้อ         
จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 189 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.08 และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(e-bidding) 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.91  วิธีเฉพาะเจาะจงใช้ในการซื้อและจ้าง ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งานจ้างซ่อมอาคาร เป็นต้น 

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ใช้ใน
การจ้างเหมารถบริการ รับ-ส่ง งานจ้างบริหารชุมชน (อาคารชุด) ก่อสร้างโครงการที่พักอาศัย             
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  จ้างก่อสร้างสนามกีฬา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น 

ในการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบที่กฎหมายใหม่
ก าหนดของการเคหะแห่งชาติ คณะที่ปรึกษาเก็บข้อมูลจากตัวแทนของการเคหะแห่งชาติที่เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มเพ่ือหารือปัญหาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติหลังจากที่มีการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ จ านวน ๙๕ คน จ าแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ 
๒๘.๔ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๗๑.๖ ส่วนมากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ๑ - ๕ ปี รองลงมา คือ    
๖ - ๑๐ ปีร้อยละ ๒๙.๕ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบประเมินการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
การเคหะแห่งชาติก่อนและหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดย
พิจารณาเรื่องระยะเวลาด าเนินการและจ านวนผู้ผ่านหนังสือความเห็นชอบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่
ด าเนินการจริงกับสิ่งที่กฎหมายก าหนด ผลการประเมินปรากฏในตารางที่ ๔.๘ 

ตารางที่  ๔ .๘  : แสดงกระบวนการและขั้ นตอนการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งที่ เ กิ ดขึ้ นจริ งของ                            
การเคหะแห่งชาติ หลังจากบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือ
ขอบเขตของงานที่จะจ้า ง (TOR) และร่า ง
เอกสารประกวดราคา และราคากลาง 

 
- 
 

 
- 
 

 
๑ 

 
1 

 
3 

 
3 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่
จะจ้าง (TOR)   

3 3 ๑ 1 3 3 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง - - 1 1 3 3 
๔ การก าหนดราคากลาง 3 3 1 1 3 3 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   3 1 1 1 3 1 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจ าปี   
- - 1 1 45 5 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี   

- - 1 1 3 3 

๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความ
เห็นชอบ 

1 3 2 1 1 3 

๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
3 

 
3 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวน
และเอกสาร 

- - - 1 - - 

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45 5 5-20 1 45-60 5 
 - วิธีสอบราคา - - 5 1 7 5 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 15 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 7 5 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป - - 5-20 1 45 5 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 45 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 30 5 
 ช. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 45 5 5-20 1 45 5 
 - วิธีคัดเลือก 45 5 5 1 45 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 45 5 5 1 45 5 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 - - 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 3-7 - 5-20 - 5-20 - 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 1 - 1 1 1 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) 
- - 3 1 5 5 

 - วิธีสอบราคา - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 5 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 5 5 
 (๒) การจา้งที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป - - 3 1 5 5 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 5 5 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ก่อนการบังคับใช้

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบ
ตามทีร่ะเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือ
ขอความเห็นชอบที่

เกิดขึ้นจริงหลังปฏิบัติ
ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 5 5 
 (๓) การจา้งออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 3 5 3 1 5 5 
 - วิธีคัดเลือก 3 5 3 1 5 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3 5 1 1 5 5 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 - - 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา 3 5 1 1 5 5 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพจิารณาสั่งการ 3 5 1 1 5 5 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 3 5 1 1 5 5 
๑7 การอุทธรณ์ - - 7 1 7 5 
๑8 การท าสัญญา 7 2 1 1 30 5 

 

จากตารางที่ ๔.๘ จะเห็นได้ว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติ 
ก่อน-หลังการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับมีระยะเวลาและจ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความ
เห็นชอบไม่แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมหลายขั้นตอน แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ระยะเวลาที่ด าเนินการและจ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความ
เห็นชอบของการเคหะแห่งชาติ มากกว่าที่กฎหมายก าหนดค่อนข้างมาก ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องยังไม่มั่นใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติมากกว่าระเบียบของการเคหะแห่งชาติ
เดิมค่อนข้างมาก ปัญหาที่ท าให้เกิดความไม่มั่นใจของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของการ
เคหะแห่งชาติมีดังนี ้

๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่
ก าหนด 

(๑) ความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

ก. บทนิยามทั่วไป 

ก) การแบ่งประเภทระหว่างการก่อสร้างกับงานซ่อม อะไรคืองานก่อสร้าง 
อะไร คือ งานซ่อม ปัญหาของระเบียบใหม่ คือ การไม่ได้แยกหลัก แต่งตั้งกรรมการคือกรรมการตรวจ
รับพัสดุกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ก่อสร้าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2535 
แก้ปัญหานี้ไปแล้ว ปัจจุบันกลับมาเจอปัญหาเดิม 

ข) “ราคากลาง” จะใช้เกณฑ์อะไรมาพิจารณา เอาราคาต่ าสุด หรือ  
เอาราคาทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย หลักคือ เอาราคาที่หามาทั้งหมดมาหาค่าถัวเฉลี่ย 
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ค) การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มีปัญหาเรื่องการตีความ ตามระเบียบข้อ ๒๐ 
วรรคหนึ่ง ชัดเจน แต่พอวรรคสอง ถ้าเข้าหลักวรรคสอง แล้วเปลี่ยนได้ใช่หรือไม่ ปัญหาที่ตามมา คือ 
วรรคสองเป็นดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ แต่ถ้าผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยจะเป็นอย่างไร 

ข. ปัญหาเรื่องการตีความตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด  

ก) การร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

คณะกร ร มกา ร ไม่ ส าม า ร ถ ก า หนด ขอบ เ ขต ง าน /ร าย ละ เ อี ย ด 
คุณลักษณะเฉพาะเพ่ือให้ได้พัสดุตามที่ต้องการได้ เพราะหากก าหนดกว้างมากก็จะเปิดโอกาสให้ผู้
เสนอราคาที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเสนอราคา หากก าหนดเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ก็จะเป็นการเอ้ือประ
โยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก็ไม่มีการให้
รายละเอียดของการด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติได้ 

ข) การก าหนดราคากลาง 

เนื่องจากการเคหะแห่งชาติ มีการแต่งตั้งวิศวกรให้ท าหน้าที่ออกแบบและ
ค านวณราคากลางไว้แล้ว การจัดซื้อจัดจ้างภายในการเคหะแห่งชาติต้องใช้ราคาที่คณะกรรมการที่
แต่งตั้งไว้แล้ว ในการจัดซื้อจัดจ้างหลังกฎหมายใหม่บังคับจึงไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง จึงถูก สตง. ท้วงว่าไม่ท าตามท่ีระเบียบก าหนด ถือว่าท าผิดระเบียบ 

ค) การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การแต่งตั้งกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๑ 
เขียนไม่ชัด งานซื้อจ้างเล็กน้อยก็ตั้งกรรมการ ท าให้ต้องมีการมอบอ านาจให้ระดับผู้อ านวยการระดับ
กอง ระดับฝ่ายให้สามารถไปตั้งคณะกรรมการได้ เป็นการเพ่ิมภาระเกินความจ าเป็น 

ง) การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

ระเบียบกระทรวงการคลั งฯ  ก าหนดให้สามารถใช้ เกณฑ์  Price 
Performance ได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะใช้อย่างไร จะก าหนดอย่างไรจึงจะได้อย่างที่ต้องการเมื่อบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมักจะน าไปค านวณแล้วผู้เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะ 
ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาผลไม่ต้องการใช้ราคาต่ าสุด 

นอกจากนั้นในระเบียบฯ ก็ไม่มีการก าหนดว่า คุณลักษณะของผู้เสนอราคา
ที่สามารถน ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกมีอะไรบ้าง ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถใช้เกณฑ์ได้อย่างมั่นใจ 

จ) เงื่อนไขการเลือกวิธีการจัดซื้อ  

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ บอกเงื่อนไขของแต่ละวิธี แต่ปฏิบัติจริง
สถานการณ์ไม่ชัดเจนที่จะให้ตัดสินใจเข้าเงื่อนไขตามระเบียบ เช่นผู้ประกอบการน้อยราย อะไรคือ
น้อยราย กี่รายจึงจะเรียกว่าน้อยราย การก าหนดตัวเลขหรือถ้อยค าในลักษณะนี้ต้องศึกษาให้ชัดเจน
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ก่อน เพราะจะเกิดค าถามว่าท าไมจึงเป็น ๓ ราย เหตุใดจึงไม่เป็น ๔ หรือ ๒ เพราะสถานการณ์ซื้อจ้าง
จริงบางทีผู้ขายก็สนใจเข้ามาเสนอราคาน้อยราย 

ฉ) การบริหารสัญญา  

การที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับต้อง
บริหารสัญญาซึ่งต้องใช้พาสเวิร์ดของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการบริหารสัญญา 
ซึ่งในการปฏิบัติงานคือคนละฝ่าย คนที่ได้พาสเวิร์ดไปก็สามารถท่ีจะท าอะไรก็ได้ในระบบ e-GP ซึ่งท า
ให้เกิดความไม่สบายใจของเจ้าของพาสเวิร์ด การแก้ปัญหาคือไปสมัครหน่วยงานจัดซื้อย่อยให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพราะทุกฝ่ายสามารถจัดซื้อจัดจ้างเองได้ถ้าต้องการท า หรือบางงานจะส่งให้ฝ่าย
พัสดุเป็นผู้ด าเนินการได้ แต่พาสเวิร์ดส าหรับหน่วยจัดซื้อย่อยก็ไม่สามารถมาใช้ส าหรับการบริหาร
สัญญาที่ฝ่ายพัสดุเป็นผู้จ้างได้ มันเลยกลายเป็นปัญหาในการด าเนินงาน กรมบัญชีกลางใช้ระบบมาใช้
กับระเบียบทุกเรื่อง ถ้าเป็นระเบียบการเงินการคลังไม่เป็นปัญหา เนื่องจากหน่วยงานมิได้กระจาย
เหมือนกับระเบียบพัสดุ ระเบียบพัสดุมีการกระจายหน่วยด าเนินการมาก ปัญหาการน าระบบมาใช้ใน
บางเรื่องจึงไม่สอดคล้องกับบริบทรวมของพัสดุ 

ช) การอุทธรณ์ 

เดิมในระเบียบของการเคหะแห่งชาติไม่ได้ให้มีการอุทธรณ์ แต่ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ให้สามารถอุทธรณ์ได้ ๗ วัน ท าให้การก าหนดวันท างานจริงในการซื้อแต่ละ
ขั้นตอนถูกลดทอนลงไปท าให้การท างานล่าช้าไป 

การรออุทธรณ์ ใช้ เวลา ๓๐ วัน คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ตรงกัน 
คณะกรรมการน้อย เรื่องรอวินิจฉัยมาก ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะต้องรอคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องอุทธรณ์เสร็จ โดยเฉพาะในระยะแรกท่ีมีปัญหาการปฏิบัติมาก 

ซ) การเขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ ไม่มีการบันทึกรายงานการประชุม 
เพราะส่วนมากกรรมการเป็นวิศวกร ท าให้เขียนรายงานการประชุมไม่เป็น จึงถูกท้วงโดย สตง. 

(๒)  ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

จากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะ
แห่งชาติ โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหาจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเวลา     
๑ ปีที่ผ่านมา หลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติ ระบุว่า มีปัญหาการบันทึกข้อมูลในระดับ e-GP 
ดังนี้ 

ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ
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การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๔.๓๓) 

ข. การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การพิมพ์เอกสารเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการของหน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๑๙) 

ค. ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก 
สร้างความไม่มั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มาก เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับปานกลางค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความ
เสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๔๖) 

(๓) ปัญหาเรื่องบุคลากร 

ปัญหาเรื่องบุคลากรที่ได้รับการระบุในการประเมินปัจจัยภายในองค์กรที่มีผล
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติ มีดังนี้ 

ก. ปริมาณเจ้าหน้าที่น้อยกว่าปริมาณงาน (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง
เท่ากับ ๑๔.10) 

ข. เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจ 
ในระเบียบที่ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ท าให้ต้องหารือตลอดเวลา (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
๑๒.๔๘) 

ค. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ในระเบียบอย่างถ่องแท้ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๘๕) 

ง. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจระเบียบ 
ข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก 
เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๔๒) 

(๔) ปัญหาการบริหารงานภายในของการเคหะแห่งชาติ 

พบว่า มีปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างการบริหารขององค์กร ค่านิยมร่วม และรูปแบบการปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ
ดังนี้ 
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ก. การที่มีขั้นตอนในการด าเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ท าสัญญาที่ยาวและ
ผ่านจุดต้องวินิจฉัยหลายจุด ท าให้มีการต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย  
มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับ
ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๘๘ ) 

ข. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละส านักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ
การตีความของคณะกรรมการที่แต่ส านักแต่งตั้ง (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๑๑ ) 

ค. ส านักในหน่วยงานมองการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ถูกมอบหมายให้เป็น
ภาระต้องท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วเร็วหากยังไม่มั่นใจใน
ประเด็นที่เป็นปัญหา บางส านักเก็บเรื่องไม่ด าเนินการต่อ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
๑๑.๕๒ ) 

ง. การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ ท าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างต้อง
เผชิญกับรูปแบบการท างานที่หลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรูปแบบการท างานแบบ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมาก 
เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๐๒ ) 

(๕)  ปัญหาเรื่องการถูกตรวจสอบ 

นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างมักจะถูกตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ปฏิบัติระบุว่า ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมักท้วงการปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ 

ก. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพ่ือลดอ านาจอนุมัติและเปลี่ยนแปลงวิธีจ้าง (ร้อยละ 
๒๕.๘) 

ข. การระบุเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง (ร้อยละ ๑๙.๔) 

ค. การก าหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเป็นการ
เฉพาะเจาะจง (ร้อยละ ๑๙.๔) 

ง. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา (ร้อยละ ๑๖.๑) 

(ดูตารางท่ี ๓.๑๗ ภาคผนวกท่ี ๑) 

๒) ผลกระทบต่อบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

(๑)  ความรู้สึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีกฎหมายใหม่ก าหนด 
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พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกค่อนข้างดีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ย
ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.๖๑) (ดูตารางท่ี ๓.4 ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานแล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหา
ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการต้อง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า แม้ว่าจะมีกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้นมาในหลายเรื่อง แต่ในภาพรวมการปฏิบัติตามระเบียบใหม่มีข้อดี คือ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงานของรัฐ ท าให้การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ส าหรับการเคหะแห่งชาติเดิม
ปฏิบัติตามระเบียบของเดิมมีเพียง ๖๘ ข้อ แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต้องเพ่ิม
รายละเอียดการปฏิบัติขึ้น เป็น ๒๓๒ ข้อ เป็นการเพ่ิมรายละเอียดการปฏิบัติกว่าสามเท่าตัว  สร้าง
ความยากล าบากในการตีความ เพราะ ระเบียบเดิมมีการปรับแก้หลายครั้งจนสามารถแก้ไขปัญหาที่
ไม่สามารถปฏิบัติได้ไปมากแล้ว พอเปลี่ยนมาใช้ระเบียบฯ ใหม่ ซึ่งยังมีประเด็นความชัดเจนในนิยาม
และแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ได้บอกวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ยิ่งสร้างความสับสน ไม่ม่ันใจและหวาดหวั่น
ต่อบทลงโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและอาญา ท าให้เกิดความไม่สบายใจ ไม่กล้าตัดสินใจ ต้องหารือ
กับฝ่ายพัสดุเกือบทุกเรื่องมีผลต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติค่อนข้างสูง  ความรู้สึกที่ประเมินได้เป็นความรู้สึก
หวาดกลัวต่อบทลงโทษมากกว่าความรู้สึกด้านลบ ในภาพรวมจึงสรุปได้ว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบที่กฎหมายใหม่ก าหนดมีความรู้สึกด้านบวกต่อ
การถูกบังคับใช้กฎหมาย 

(๒) ปฏิกิริยาของบุคลากรของหน่วยงานต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ ๖๔.๒)  

(ดูตารางท่ี ๓.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓) การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้นนี้ 
บุคลากรเหล่านี้ได้แสวงหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 

ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี ๓.12 และ ๓.14  ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยด าเนินการดังนี้ 

ก)  หารือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๒๙.๔) 
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ข)  ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (ร้อยละ 
๑๔.๔) 

ค)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอ่ืน                 
(ร้อยละ ๑๓.๔)     

ง)  ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นที่เป็นปัญหาไปหารือกับเจ้าหน้าที่
ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 10 .2) 

(ดูตารางท่ี ๓.15 ภาคผนวกท่ี ๑) 

๓) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของการเคหะแห่งชาติ ภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

ในการประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมีผลกระทบด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติหรือไม่ต้องพิจารณาจากการประหยัด
งบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่า การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ได้
เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
หรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ 

(๑)  การน าเอาทรัพยากรของการเคหะแห่งชาติมาใช้ในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติสามารถ
ใช้ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสอบถามว่า ในการด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูล
พบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๔๗.๔) ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบกระ
ทรวงการคลังสร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการด าเนินการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นมี
รายละเอียดดังนี้ 

ก. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
เข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 3๕.๗)  

ข. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าซ่อม
เครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ ๒๙.๖) 

ค. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 13.3)  
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ง. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการ
ท างานนอกเวลาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 15.7) 

 (ดูตารางที่ ๓.๒๑ ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่สัญญาของหน่วยงานว่าหลัง
ต้องเสนอราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                 
(e-bidding) บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียม
เอกสารมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ 
จึงต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากร
ไปรับการอบรมเพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(๒) ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติ
ระบุว่า การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน              
ผู้เสนอราคามีช่องทางในการเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอ
ราคาด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้  
ไม่ทราบว่าจะฮ้ัวกับใคร เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ ามีใครเป็น 
ผู้เข้าประกวดราคาบ้าง ถือว่าโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้จ้าง  
โดยให้ความเห็นว่า หลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการเสนอราคาของ
หน่วยงานไม่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๒๘.๔) สิ่งที่น่าสังเกตคือ จ านวนค าตอบที่ระบุว่า ความเป็นธรรม            
ความโปร่งใส ไม่เพ่ิมขึ้น เพราะหน่วยงานก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและ
โปร่งใสดีอยู่แล้ว ก็มีค่อนข้างสูงเช่นกัน (ร้อยละ ๒๒.๑) (ดูตารางท่ี ๓.๘ ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

(๓) ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติ  โดยท าการสอบถาม     
ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานว่า จ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า จ านวนข้อ
ร้องเรียนภายหลังจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายใหม่ก าหนดมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง 
เนื่องจากจ านวนผู้ตอบใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีผู้ตอบระบุว่าข้อร้องเรียนมีทั้งมากขึ้น  เพราะผู้ยื่น
ข้อเสนอยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและกระบวนการใหม่ ท าให้ด าเนินการผิดพลาดมาก เป็นเหตุให้ไม่ได้
รับการคัดเลือก (ร้อยละ ๒๗,๔) ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ ๒๔.๖ ระบุว่าลดลง เพราะต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอนและกระบวนการที่ก าหนดตามกฎหมาย  (ดูตารางที่ ๓.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากการประเมินตัวชี้ วัดทั้ง ๓ ด้านข้างต้นสรุปได้  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติ หลักการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ และ
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ระเบียบกระทรวงการคลังฯ อยู่ในระดับที่ยังต้องปรับปรุง เพราะเม่ือเทียบผลประหยัดที่ได้ตามที่
กรมบัญชีกลางประกาศกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการด าเนินการตามกรอบที่กฎหมายก าหนด อีก
มาก แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กรอบท่ีพระราชบญัญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 
 

๔.๔  กลุ่มองคก์ารมหาชน 
๔.๔.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุของหน่วยงานเม่ือมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องคก์ารมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เริ่มตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
และมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจน
เพ่ือบูรณาการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกันท างานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพ่ือความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน 

องค์การมหาชน เป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือท าบริการสาธารณะ          
ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง โดยมิได้ค้าก าไรจากการบริการ              
มีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนภาคธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมิอาจ
ด าเนินการได้ในส่วนราชการซึ่งเป็นองค์การแบบราชการ (Bureaucratic Model) องค์การมหาชน           
มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน              
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือรับผิดชอบภารกิจของรัฐในการให้บริการ
สาธารณะหรือด าเนินกิจกรรมเฉพาะด้านที่ภาครัฐยังจ าเป็นต้องด าเนินการและจัดให้มี หรือภาครัฐ
ต้องมีบทบาทให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน เป็นบริการในส่วนที่รัฐ
ต้องการส่งเสริม หรือเป็นบทบาทของรัฐในการให้บริการ การแทรกแซงตลาด หรือบริการที่
ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพท่ีจะด าเนินการ 

หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการจัดตั้งองค์การมหาชนได้มีบัญญัติไว้ ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดตั้งได้                  
3 ประการ คือ 

 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ 

 เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะแผนงานการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 การจัดตั้งหน่วยบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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องค์การมหาชน แบ่งออกเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จ านวน 39 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติเฉพาะ จ านวน 15 แห่งอีกท้ังยังหมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ
รัฐบาล จ านวน 16 แห่งด้วย ในการศึกษาครั้งนี้ องค์การมหาชนที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มอย่าง คือ 
ส านักงานกองทุนเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสงคราม 

องค์การมหาชน เดิมถือปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การมหาชนเอง            
โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕             
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕49             
เป็นแนวทาง แต่ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การมหาชนจะมีข้อก าหนดที่เป็นหลักเกณฑ์และ
แนวทางน้อยกว่า ส่วนวิธีการปฏิบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างมีการก าหนดให้ เหมาะสมกับคุณ
ลักษณะเฉพาะ เทคนิค หรือคุณภาพของพัสดุ และคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือผู้ให้บริการ 
และมีการพัฒนาตามพัฒนาการของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ มาโดยตลอด เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายซึ่งต้องระวางโทษสูงที่สุดในบรรดา
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือ
ความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างและตอบสนองต่อภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์พิเศษ
แตกต่างจากการด าเนินงานของส่วนราชการทั่วไป เช่น  

 การจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) วงเงินไม่เกินสามแสนบาทต่อครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถด าเนินการ
โดยวิธีตกลงราคา วงเงินเกินสามแสนบาทต่อครั้ง คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
สามารถด าเนินการโดยวิธีสอบราคา แต่ถ้าไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีสอบ
ราคาได้ก็สามารถด าเนินการโดยวิธีพิเศษได้โดยไม่จ ากัดวงเงิน (ข้อบังคับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ 8) 
เพ่ือความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างตอบสนองภารกิจของ
องค์กร ในช่วงเวลาใดมีโรคระบาดที่ต้องการใช้ยาใดมากเป็นพิเศษ ผู้อ านวยการ
สามารถสั่งซื้อในจ านวนที่ตอบสนองความต้องการได้โดยไม่จ ากัดวงเงิน รวมทั้ง
กรณีที่ต้องทยอยซื้อเพ่ือไม่ให้ยาเสื่อมคุณภาพ หรือกรณีมีส่วนลดตามปริมาณที่
สามารถสั่งซื้อ เพ่ือให้ได้ราคาที่มีส่วนลดนั้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของโรงพยาบาล 
ซึ่งตามระเบียบที่ใช้กับส่วนราชการทั่วไปไม่สามารถท าได้  

 การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้างผลิตสื่อ จ้างจัดกิจกรรม และจ้าง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ  
ที่ต้องการคัดเลือกมืออาชีพที่ประสบความส าเร็จในการแจกจ่าย เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งส่วนใหญ่
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ผู้ประกอบการมืออาชีพเหล่านั้นจะมีเอกสิทธิในการก าหนดเงื่อนไขข้อก าหนด 
ที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบ
ที่ใช้กับส่วนราชการทั่วไปได้เช่นเดียวกัน แต่ตามระเบียบของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และผลงาน  
มีสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ โรงงาน และฐานะการเงินไว้ก่อนได้ 
(ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 17) 

จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ. ๒๕๖๐ และออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับ ท าให้องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  ซึ่งมีจ านวนมากและเป็น
แนวทางที่แตกต่างออกไป ส่งผลให้องค์การมหาชนไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเหมือนในอดีต และไม่สามารถออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่จะออกระเบียบขึ้นใช้เองได้ 
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา 6 วรรคสอง และวรรคสี่) และไม่สามารถขอยกเว้นไม่ต้องอยู่ในการบังคับ
ใช้ของพระราชบัญญัติฯ เพ่ือออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุขึ้นใช้เอง เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติฯ (พระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 7) หากจะขอออกระเบียบขึ้นใช้เอง ต้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้อ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามกฎกระทรวงก่อน (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 5 
และมาตรา 6 วรรคสอง) และหากได้รับการก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามกฎกระทรวงแล้ว 
ยังจะต้องออกระเบียบที่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติ ซึ่งก็มีปัญหาในการตีความว่า “หลักเกณฑ์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ”  
มีความหมายอย่างไร มีขอบเขตเพียงใด ถ้าแตกต่างไปจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ซึ่งออกตาม
หลักเกณฑ์ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางของพระราชบัญญัติ
หรือไม่ เป็นการยากที่ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาจะหาหลักเกณฑ์ขอบเขตและแนวทางตาม
พระราชบัญญัติฯ มารองรับความเห็นได้โดยง่าย จึงยากที่จะผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบได้ ส่วนการขอยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฯ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา 7) 
ก็จะต้องมีการออกกฎระเบียบที่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติฯ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดเช่นเดียวกัน 
และองค์การมหาชนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ก าหนด ส่งผลให้องค์การมหาชนส่วนใหญ่  ไม่สามารถ



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-134 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตอบสนองภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การมหาชน ดังกรณีตัวอย่างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามที่กล่าวข้างต้น และส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การมหาชนที่ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่และ  
ไม่เคยได้รับการอบรมเหมือนเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ แต่ต้องมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ท าให้ประสบปัญหา
ในการปรับตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดบทบัญญัติของระเบียบ
กฎหมายที่กระจายอยู่ในหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
และค าสั่งของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ เมื่อประสบปัญหาไม่สามารถ
สอบถามแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเหมือนหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการทั่วไป 
เนื่องจากมีระเบียบแบบแผนและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีการตีความระเบียบกฎหมายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมี
แนวทางในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน และบางครั้งมีการตีความระเบียบกฎหมายที่แตกต่างไปจาก
การตีความของคณะกรรมการวินิจฉัยที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติฯ ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน
ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องครบถ้วนอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะพยายามด าเนินการผ่าน
ระบบให้ครบถ้วนมากกว่าที่จะค านึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากหากขั้นตอนใดไม่สามารถ
ลงระบบได้จะด าเนินการขั้นตอนต่อไปไม่ได้ แต่ความถูกต้องตามระเบียบหากถูกตรวจพบหรือถูก
ทักท้วง ยังสามารถแก้ไขภายหลังได้  

ในภาพรวมขององค์การมหาชนส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ไม่มีการจ้าง               
ที่ปรึกษา เนื่องจากบุคลากรได้รับการคัดสรรจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของ
องค์การมหาชน มีองค์ความรู้ที่สั่งสมมายาวนาน และมีระเบียบแบบแผนที่เข้มงวด ส่วนรูปแบบ
รายการงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นแบบมาตรฐานของส่วนราชการที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
จึงไม่มีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมายและส ารวจข้อเท็จจริงภาคสนามจากองค์การมหาชน 
(กรณีตัวอย่างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ) นอกจากจะพบสภาพปัญหาในภาพรวมดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบปัญหาในขั้นตอนของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบกฎหมายใหม่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบเชิง
ระบบต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งในแง่ของเวลา ขั้นตอนตามกฎหมาย และขั้นตอนการ
บริหารงานภายใน ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ในแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และอัตราก าลังที่ต้องใช้มากขึ้นในกระบวนการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากใน
การด าเนินการตามระเบียบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษและหมึกพิมพ์ ในการจัดพิมพ์เอกสารของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ที่เดิมก าหนดให้ผู้ค้าหรือผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ จั ดท าส่ ง ให้คณะกรรมการตรว จสอบ) ค่ าตอบแทนการท างานล่ว ง เวลา  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวมทั้งผลกระทบต่อตัวบุคลากรในการปรับตัวต่อการ
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ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ ในแง่ของการยอมรับ 
การให้ความร่วมมือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความโปร่งใส คณะที่ปรึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ระเบียบที่ใช้ในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ พบว่ามี
ความแตกต่างในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ระเบียบเก่าขององค์การมหาชนส่วนใหญ่มีทั้งที่มีข้อก าหนดและไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เช่น ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้างและการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แต่ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ มี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อ
หรือจ้างโดยให้คณะกรรมการจัดหาเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน  
(ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ข้อ 26 ข้อ 30 (๑) และข้อ 33)   

ระเบียบใหม่การก าหนดให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดองค์ประกอบ 
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 21) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ไม่มีในระเบียบเดิม และไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
แบบ ตัวอย่าง หรือเงื่อนเวลา ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

๒) การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

ระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้น้อยกว่าระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2535 และเรียกชื่อวิธีแตกต่างกันไป เช่น ข้อบังคับของโรงพยาบาล           
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ก าหนดวิธีการจัดหาไว้ 4 วิธี และก าหนดเงื่อนไขของแต่ละวิธีมีทั้งเป็น
กรณีและวงเงิน โดยวิธีตกลงวงเงินไม่เกินสามแสนบาทต่อครั้งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ วิธีสอบ
ราคา วงเงินเกินสามแสนบาทต่อครั้งด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ แต่ถ้าไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีสอบราคาได้ก็สามารถด าเนินการโดยวิธีพิเศษได้โดยไม่จ ากัดวงเงิน (ข้อบังคับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ข้อ 8) ระเบียบของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ 
ก าหนดวิธีการจัดหาไว้ 4 วิธี เงื่อนไขของแต่ละวิธีมีทั้งเป็นรายกรณีและเป็นวงเงิน โดยวิธีตกลงวงเงิน
ไม่เกินห้าแสนบาทต่อครั้งด าเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเปรียบเทียบราคา
วงเงินเกินห้าแสนบาทต่อครั้งด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหา และสามารถด าเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และโดยวิธีคัดเลือกด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีระเบียบฯ ก าหนดไว้รวม 7 กรณี 
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(ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16  
(๑) – (๗))  

แต่ตามกฎหมายใหม่ ก าหนดให้พิจารณาเงื่อนไขของแต่ละวิธีตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ ซึ่งก าหนดไว้เป็นรายกรณี หลายกรณี แล้วให้เหตุผลที่เลือกวิธีนั้นตามกรณีท่ีตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๔-๖๘) แต่มี
ข้อก าหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่ วไปก่อน” และกรณีที่ให้ใช้วิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม (ก) – (ซ) อีกวิธีละ 8 กรณี (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕๖)  

๓)   การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

ระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่ข้อก าหนดเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกจะเป็นการก าหนดโดยค านึงถึงเกณฑ์คุณภาพโดยปริยาย เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ 
ก าหนดให้ด าเนินการโดยค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการใช้งาน และราคาที่เหมาะสม  
ไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาต่ าสุด (ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ข้อ 9) ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ ก าหนดให้คณะกรรมการจัดหา โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เสนอซื้อหรือจ้างจาก
รายที่เสนอราคาภายในวงเงินที่จัดหาและพัสดุที่เสนอมีคุณภาพหรือคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนมากที่สุด (ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ข้อ 28) และในการจัดหาโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้มีกฎเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ข้อ 31 (๓) (จ))  

แต่พระราชบัญญัติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและต้องก าหนด
น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๕ วรรคสาม) (ไม่มีในระเบียบเก่า)  
แต่ไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบ ตัวอย่าง หรือแนวทาง ในการก าหนดน้ าหนักของแต่ละ
เกณฑ์ไว้ 

๔) การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและปิดประกาศ 

ระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่มีทั้งที่มีข้อก าหนดและไม่มีข้อก าหนด  
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เช่น ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี โดยผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ข้อ 21) แต่ไม่มีการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและปิดประกาศ ส่วนข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ไม่มีการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

ตามระเบียบใหม่ก าหนดให้มีการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
สู่สาธารณะในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐของ
กรมบัญชีกลาง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี  (ยกเว้นบางกรณีตามมาตรา 11)  มิฉะนั้น  
จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างได้  (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 11 วรรคสี่) และให้
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หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีแล้ว (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 12) (ไม่มีในระเบียบเก่า) แต่ไม่มีการก าหนดว่าต้อง
ประกาศเม่ือใด 

๕) การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

ตามระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสาร
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพ่ือยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้วให้คณะกรรมการด าเนินการรับซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (เช่น ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ           
พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕59) 

 แต่ตามระเบียบใหม่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55 (๑)) 

๖) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

ตามระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่ไม่มีการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศ (เช่น 
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารการพัสดุ พ.ศ. ๒๕59) 

แต่ตามระเบียบใหม่ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศ และแจ้งให้  
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ หลังจากที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงานผล  
การพิจารณาและผู้มีอ านาจได้อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ส าหรับการซื้อหรือจ้างทุกวิธี และทุกกรณี 
(ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 42 ข้อ 59 ข้อ 60 (๓) ข้อ 72 ข้อ 77 และข้อ 81) 

๗) การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ตามระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดให้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
(เช่น ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารการพัสดุ พ.ศ. ๒๕59) 

แต่ระเบียบใหม่ก าหนดให้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อองค์การมหาชนได้ภายในเจ็ดวันท าการ  
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา 
๑๑๗ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑61 วรรคสอง) จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์แล้ว (พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 
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๘) การบริหารสัญญา 

ระเบียบเก่าขององค์การมหาชน ส่วนใหญ่มีทั้งที่ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (เช่น 
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ข้อ 16 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ส่วนระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ข้อ 38 ก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ) แต่ตามพระราชบัญญัติก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑00) โดยไม่มีการก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ ในการบริหารสัญญา และ
แบบหรือตัวอย่าง หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่บริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดการบริหารสัญญา ยังให้อ านาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด ๖ ข้อ 183)  

เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐทุกกลุ่มประเภทที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เหมือนกัน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับจะมีลักษณะแบบเดียวกัน 
ผลกระทบเชิงปฏิบัติการและเชิงระบบที่ เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ก็จะเหมือนกัน  
รวมตลอดจนปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบทั้งสองลักษณะก็จะเหมือนกัน  คณะที่ปรึกษาจะไม่น าเสนอ
ปัญหาเหล่านี้อีก เพราะได้น าเสนอไว้โดยละเอียดในหัวข้อ ๔.๔.๑.๑ เมื่อท าการวิเคราะห์กลุ่ม
หน่วยงานส่วนราชการและส่วนภูมิภาคไปแล้ว  

๔.๔.๒ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน 

๔.๔.๒.๑ กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 ยกระดับจากการเป็นสถานีอนามัย      
โดยได้รับการบริจาคที่ดินและก าลังทรัพย์ในการก่อตั้งขึ้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา 
เป็นองค์กรภาครัฐตั้งอยู่บนถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการอย่าง
ต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2540 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริการสุขภาพเพ่ือรองรับเงื่อนไขที่
จะขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐ
ด้วยการน ารูปแบบการบริหารรูปแบบโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารรัฐ
กิจที่มีความคล่องตัวเป็นอิสระ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลและกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมโดยไม่มีการแสวงหาก าไร 
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โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากแนวคิดการปฏิรูป
โรงพยาบาลของรัฐที่เริ่มมีแนวคิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพ่ือจุดประสงค์ให้โรงพยาบาลด าเนินการ
อย่างตอบสนองต่อชุมชนมากขึ้น โดยแนวคิดนี้ท าให้อ านาจการจัดการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ 
แตกต่างจากโรงพยาบาลอ่ืนในประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นองค์กรมหาชน (Public Autonomous 
Organization)  

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สามารถบริหารจัดการส่วนของทุนและทรัพย์สิน 
ในการด าเนินการของโรงพยาบาลได้โดยอิสระ ประกอบด้วย 

 เงินหรือทรัพย์สิน สิทธิหนี้รายได้และเงินงบประมาณที่ได้รับโอนจากโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้นเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าที่ยังคงมีผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมก่อนที่จะจัดตั้งเป็น
องค์การมหาชน) 

 เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 

 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

 เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนรวมทั้ ง
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินการ 

 ดอกผลของเงินรายได้จากทรัพย์สินของโรงพยาบาล 

โดยที่รายได้จากการด าเนินกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการให้หรือซื้ อด้วยเงินรายได้ของ
โรงพยาบาลก็ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลมีอ านาจในการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ จ าหน่ายและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงพยาบาลทั้งหมด 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โรงพยาบาลได้รับงบประมาณประจ าปี จ านวน 113.403  
ล้านบาท  ใชวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.90  วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จ านวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.90 สามารถผูกพันหนี้ได้ร้อย
ละ ๑๐๐ 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การซื้อเครื่องติดตามการท างานของหัวใจ 
การจ้างเหมาเก็บขยะปลอดเชื้อ การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน  เป็นต้น  

การจัดซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ การซื้อกล้องส่องตรวจล าไส้   
ซื้อชุดผ่าตัดระบบกล้องสามมิติ การซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ซื้อชุดท าแผลปลอดเชื้อ เช่าเครื่องตรวจ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า จ้างเหมาก าจัดขยะปลอดเชื้อ เป็นต้น 
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คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือหารือปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังฯ มาแล้ว ๑ ปี จ านวน  ๓๗ คน จ าแนกเป็น
เพศชาย ร้อยละ ๑๖.๗ เพศหญิงร้อยละ ๘๓.๓ มีอายุการท างานระหว่าง ๑-5 ปีมากที่สุด (ร้อยละ
๓๗.๓) รองลงมาคือ อายุท างาน ๖-๑๐ ปี โดยให้น าเสนอปัญหาที่พบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลตามกลุ่ม คือปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาการด าเนินการตามกระบวนงานที่กฎหมายก าหนด 
แนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูกตรวจสอบทั้งจากภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลและให้ตอบแบบประเมินความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล รวมตลอดจนการประเมินระยะเวลาที่ด าเนินการและจ านวนผู้ผ่าน
หนังสือขอความเห็นชอบ ที่ปฏิบัติจริง เปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการก่อนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

ตารางท่ี ๔.9 :  แสดงกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกิดขึ้นจริงของโรงพยาบาล 
         บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หลังจากบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือ
ขอบเขตของงานที่จะจ้าง (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา และราคากลาง 

 
1 

 
1 

 
๑ 

 
1 

 
1 

 
1 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่
จะจ้าง (TOR)   

3 - ๑ 1 3 - 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 1 1 1 1 1 1 
๔ การก าหนดราคากลาง 3-5 1 1 1 3-5 1 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   1 1 1 1 1 1 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจ าปี   
- - 1 1 - - 

๗ การประกาศเผยแพร่ แผนการจัด ซ้ือจัดจ้ า ง
ประจ าปี   

1 1 1 1 1 1 

๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความ
เห็นชอบ 

3 1 2 1 3 1 

๙ การประกาศเผยแพร่ร่ างคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

3 1 3 1 3 1 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

๑๐ การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวน
และเอกสาร 

      

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 1 5-20 1 5 1 
 - วิธีสอบราคา 10 - 5 1 30 2 
 - วิธีคัดเลือก -  5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 1 1 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 5 1 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 ซ. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 5 1 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 15 1 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร 5 1 5-20 - 5 1 
๑2 การยื่นและรับซองข้อเสนอ 1 1 1 1 1 1 

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - 3 1 5 1 
 - วิธีสอบราคา - - 3 1 1 1 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 (๒) การจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1 1 3 1 1 1 
 - วิธีคัดเลือก 1 1 3 1 1 1 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 1 1 1 1 1 
 (๓)การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 1 1 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 1 1 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 1 1 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 1 1 

๑3 การรายงานผลการพิจารณา 1 1 1 1 1 2 
๑4 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ 1 1 1 1 1 1 
๑5 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง 1 1 1 1 1 1 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

16 การอุทธรณ์ 1 1 7 1 7 1 
๑7 การท าสัญญา 5 1 1 1 5 1 

 

จากตารางที่  ๔.๙ จะเห็นได้ว่า กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลแตกต่างไปกระบวนการและขั้นตอนที่เคยปฏิบัติมาก่อนอย่างมาก เดิมโรงพยาบาลการตั้ง
คณะกรรมการพัสดุ เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด หลังการบังคับใช้
กฎหมายรูปแบบการบริหารงานพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ท าให้กระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างไปจากเดิม จนท าให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

(๑) ปัญหาความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก. นิยามความหมายไปชัดเจน 

ก)  ค าว่า “พัสดุ” ในพระราชบัญญัติฯ ต้องแปลความหมายหลายชั้น ท าให้มี
ความยุ่งยากต่อผู้ปฏิบัติ 

ข)  ค าว่า “เจ้าหน้าที่” กับ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” เป็นค าใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 
เนื่องจากในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการก าหนดไว้ชัดเจน ว่า หมายถึง เจ้าหน้าที่
พัสดุ และหัวหน้าพัสดุ ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ  

ค)  ค าว่า “แบ่งซื้อแบ่งจ้าง” มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร จึงจะไม่เป็นการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในระเบียบเขียนไว้ไม่ชัดเจน ต้องตีความในการปฏิบัติ 

ง)  ค าว่า “ราคากลาง” มีความหมายอย่างไร จะตีความการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจาก
บริบทการซื้อหรือจ้างที่แท้จริงอย่างไร 

(๒) ปัญหาการปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด 

ก.  เงื่อนไขในการเลือกวิธีด าเนินการ  
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มีปัญหาเรื่องจะตีความเงื่อนไขแต่ละวิธีอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ก าหนดเกณฑ์ในการใช้เงื่อนไขการเลือกวิธีด าเนินการไว้ใน (๑) – (๖) แต่ปฏิบัติจริงการให้เหตุผลการ
เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องยาก เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีบริบทที่แตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะ  
การเลือกของผู้ปฏิบัติค านึงการปฏิบัติงาน พยายามใช้เงื่อนไขที่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งบางครั้ง
เงื่อนไขที่ก าหนดก็ไม่สามารถใช้ได้ ต้องหาข้อกฎหมายอื่นมาสนับสนุน 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดเงื่อนไขการเลือกวิธีด าเนินตามที่
กฎหมายก าหนด ในความเข้าใจของคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุคิดว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ตามระเบียบฯ ผู้บริหารและงานพัสดุเป็นผู้จัดท า
เงื่อนไขในการเลือกวิธีด าเนินการ เพราะเข้าใจระเบียบและเงื่อนไข วงเงิน วิธีการด าเนินการต่าง  ๆ  
ได้ดีถูกต้อง 

ข.   หลักเกณฑ์การร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสด ุ

ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่าการร่างขอบเขตงานที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร จะร่างอย่างไร
จึงไม่เป็นเรื่องการเอ้ือประโยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการให้ไม่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้ เป็นอีก
หนึ่งกรณีที่ถูกท้วงจาก สตง. 

ค.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

การซื้อยาบางครั้งโรงพยาบาลไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา เพราะบริษัทยาที่มี
สาขาต่างประเทศก าหนดราคาไว้แล้ว บางครั้งก็สูงกว่าราคากลาง ท าให้ไม่สามารถซื้อได้ เพราะ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้ใช้ราคากลางเป็นราคาอ้างอิง แต่ในทางปฏิบัติจริงใช้ไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่
กับผู้ประกอบการเป็นคนก าหนด  ระเบียบใหม่ก าหนดให้ใช้ราคาต่ าเป็นเกณฑ์พิจารณา ซึ่งการใช้
ราคาต่ าอาจท าให้ไม่ได้ยาที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ 

ง.  หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง 

ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่ไม่เข้าใจระเบียบพัสดุ      
จึงไม่สามารถจัดท าราคากลางให้โรงพยาบาลได้ งานพัสดุและผู้บริหารเป็นผู้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
กรรมการเพียงลงชื่อเหมือนเป็นผู้จัดท าเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดไม่ควรด าเนินการ  

จ.  การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามท่ีระเบียบก าหนด 

ในทางปฏิบัติหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้จัดท าบันทึกขอซื้อขอจ้างตาม
รายการที่ก าหนด โดยระบุเพียงความต้องการ แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายพัสดุและผู้บริหารเป็นผู้ด าเนินการ
เองทั้งหมด  

ฉ.  การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบก าหนด 

    โรงพยาบาลมีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ 
พร้อมมีการระบุหน้าที่ที่ต้องด าเนินการ แต่ในความเป็นจริงคณะกรรมการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
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ก าหนดไว้ โรงพยาบาลเพียงแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ แต่เวลาปฏิบัติจริงคณะกรรมการไม่มีส่วน  
เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด สร้างภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายของบุคลากรใน
โรงพยาบาล หากมีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง  

จ.  การจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

ในการปฏิบัติจริงไม่มีการประชุมคณะกรรมการจริง จึงไม่มีการจัดท ารายงาน
การประชุมแต่อย่างไร ถูกท้วงโดย สตง. 

ฉ.  การบริหารสัญญา 

การที่ระเบียบก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้บริหารสัญญาด้วย ท าให้
เกิดปัญหาเพราะผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
ส่วนมากฝ่ายพัสดุเป็นฝ่ายด าเนินการให้ทั้งหมด ผู้ได้รับแต่งตั้งไม่ได้เรียนรู้ว่าการท าหน้าที่ที่ต้องท า
อะไรบ้าง ท าให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 

ช.  การอุทธรณ์ 

เดิมระเบียบของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ แต่ระเบียบใหม่ก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะได้ภายใน ๗ วัน ท าให้ต้องชะลอในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในคราวนั้นเป็นเวลา  
๗ วันท าการ ท าให้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง บางครั้งหากมีการส่งไปให้คณะกรรมการวินิจฉัย
พิจารณาก็จะเพ่ิมเวลาอีก ๓๐ วัน กว่าจะจบกระบวนการก็ใช้เวลาเกินกว่าที่ก าหนด ท าให้การจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งนั้นล่าช้า 

(๓)   ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืนที่ได้อภิปรายไปแล้ว โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ  
ประสบกับปัญหาในการเข้าบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางในกรณีต่อไปนี้ 

การที่ระเบียบก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารหลักฐานการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
เอกสารเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการของหน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างสูง  
มีระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑6.56) 

ช. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง 
เท่ากับ ๑5.01) 

ซ. การต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี สร้าง
ภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจ้างแรงงานเสริม เพ่ือด าเนินการลงข้อมูลของ



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-145 

หน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับความเสี่ยง
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑4.19) 

ฌ. ค าชี้แจงการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานมาก สร้างความไม่มั่นใจแก่ผู้ ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างสูง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง
เท่ากับ ๑3.28) 

ญ. เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์ ต้องไป
หารือด้วยตนเอง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก มีระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑0.88) 

(ดูตารางที่ 4.๒๕ ภาคผนวกท่ี ๑) 

๒) ปัญหาเรื่องบุคลากร 

ปัญหาเรื่องคนน้อยกว่าปริมาณงานในบางห้วงเวลา ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทัน เพราะมีปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาในห้วงเวลาเดียวกันมาก จึงประเด็นความ
เสี่ยงในเชิงปฏิบัติการของโรงพยาบาล (ดูตารางท่ี ๓.๒๕ ภาคผนวกท่ี ๑) 

๓) ปัญหาเรื่องการบริหารงานภายในโรงพยาบาล 

เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารงาน รูปแบบการท างานของ
โรงพยาบาล และค่านิยมร่วมของคนในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการของโรงพยาบาล ที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลในฐานะเป็น CEO ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ให้ด าเนินการบริหารโรงพยาบาลได้ตามที่ผู้อ านวยการเห็นควร ทั้งนี้ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของคนไข้
และโรงพยาบาลเป็นที่ตั้ง ดังจะเห็นได้จากการมอบหมายให้ผู้อ านวยการ เป็นคณะกรรมการจัดหา
พัสดุของโรงพยาบาล ซึ่งส่วนมากจะเป็นแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องยาและเครื่องมือแพทย์
ทีต่้องใช้ในการรักษาเป็นอย่างดี การที่ระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จึงขัดแย้งกับความ
เป็นจริงของการด าเนินงานของโรงพยาบาล ที่ต้องประหยัดเวลาในการประชุม ด าเนินการด้วยความ
รวดเร็ว และค านึงถึงประสิทธิภาพการท างานเป็นที่ตั้ง การปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่
ระเบียบก าหนดจึงเป็นเพียงสิ่งที่เป็นได้ในทางทฤษฎี ในทางปฏิบัติจากการลงไปสัมผัสการท างาน  
ยังพบว่า โรงพยาบาลยังคงใช้วิธีการที่เคยด าเนินการตามหลักปฏิบัติเดิม แล้วหาข้อกฎหมายหรือ
แนวทางมาแก้ไขในภายหลัง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายทั้งสองฉบับ   

ปัญหาการบริหารงานของโรงพยาบาลเรื่องที่สองคือ รูปแบบการท างาน (Style)  
โรงพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพ ซึ่งผู้ที่อยู่ในแต่ละวิชาชีพมีหลักคิดและวิธีปฏิบัติของตนเอง การออก
ระเบียบให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีเวลาในการท างานเกือบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงมาเป็น
คณะกรรมการในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ทางออกจึงต้องบุคลากรอ่ืน ๆ มาเป็น
กรรมการโดยที่แต่ละคนที่เป็นกรรมการก็ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ต้องซื้อหรือจ้าง ส่วนมากผู้ใช้จะก าหนด
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รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะใช้มาจนเกือบจะเป็นการเฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว เนื่องจากแพทย์
แต่ละท่านมีกระบวนทัศน์ต่อการใช้เครื่องมือแพทย์ ยา หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเป็นของ
ตนเอง หากไม่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ที่มีอยู่และคุ้นเคยก็จะไม่ยอมใช้ คณะกรรมการร่าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลจึงท างานได้ค่อนข้างยากมาก และไม่สามารถตั้ง
คณะกรรมการได้ในความเป็นจริง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ไม่สามารถสืบหาราคาได้ตาม
แหล่งที่ระเบียบให้ไว้ เพราะผู้แทนจ าหน่ายเป็นผู้ก าหนดราคา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ด าเนินการไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ในพัสดุที่แพทย์ต้องการใช้และแพทย์ก็ไม่มีเวลามาเป็นกรรมการ  
คณะกรรมการตรวจรับและบริหารสัญญาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะไม่มีความรู้ในสิ่งที่ต้อง
ตรวจรับ หากให้แพทย์ตรวจรับก็ไม่สามารถตรวจรับได้ เพราะไม่มีเวลาในการมาท าการตรวจรับ  
ซึ่งท้ายท่ีสุดคณะกรรมการพัสดุ ซึ่งเคยท าหน้าที่เหล่านี้ คือ ผู้ที่ต้องด าเนินการทั้งหมด แต่เปิดเผยไม่ได้ 
เพราะมีข้อห้ามมิให้ผู้ที่เป็นกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะ เป็นกรรมการพิจารณาผล ประเด็น
เหล่านี้คือประเด็นที่สะท้อนให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานบางหน่วยงาน เช่น 
โรงพยาบาลที่มีเจตนารมณ์การจัดตั้งในครั้งแรกว่าต้องการให้ต้นแบบโรงพยาบาลที่มีแนวทางการ
ให้บริการที่ไม่เป็นราชการ มีความคล่องตัว สามารถสร้างรายได้เองได้ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน แต่เมื่อบังคับกฎหมายในลักษณะเช่นนี้จึงเท่ากับเป็นการดึงโรงพยาบาลกลับไปสู่กรอบ
การบริหารแบบราชการอีกครั้งหนึ่ง เท่ากับความพยายามปฏิรูปการบริหารราชการที่เพียรด าเนินการ
มากว่า ๑๘ ปีต้องถูกยกเลิกไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม ่

๔.๔.๒.๒ ผลกระทบต่อบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

๑) ความรู้สึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง             
ที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นบวกต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.39  แต่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ              
มีความรู้สึกต่อการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดค่อนข้าง
ไปทางลบ (ดูตารางท่ี ๔.๔ ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานแล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหาในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการต้องปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า แม้ว่าจะมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพ่ิมขึ้นมาในหลายเรื่อง แต่ในภาพรวมการปฏิบัติตามระเบียบใหม่มีข้อดีคือ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยงานของรัฐ ท าให้การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นองค์การมหาชน
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ สร้างความยากล าบากให้กับ 
ผู้ปฏิบัติอย่างมาก เพราะระเบียบใหม่มีรายละเอียดต้องปฏิบัติค่อนข้างมาก มีความเคร่งครัด ท าให้
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เกิดความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ ยิ่งมีบทลงโทษท้ังทางแพ่งและอาญา มีโทษจ าคุก ยิ่งสร้างความหวาดกลัว 
ลังเลใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่ต้องตั้งตามระเบียบก าหนด หรือ การต้องบันทึก
ข้อมูลการซื้อหรือจ้างทุกวิธีในระบบ  เป็นการสร้างภาระงานเกินความจ าเป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเดิมไม่ต้องท าสิ่งเหล่านี้ เพราะมีคณะกรรมการพัสดุของโรงพยาบาลด าเนินการ
ให้ หากเป็นไปได้อยากให้กรมบัญชีกลางออกกฎกระทรวงให้องค์การมหาชน สามารถมีระเบียบหรือ
ข้อบังคับเป็นของตนเอง เพ่ือให้มีความคล่องตัว สามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชน และคลีนิก
เอกชนที่สามารถซื้อหรือผ่อนช าระเครื่องมือดี ๆ มาใช้รักษาคนไข้  การที่มีระเบียบที่เคร่งครัดเข้มงวด
ท าให้โรงพยาบาลเสียโอกาสที่ดีหลายอย่าง เช่น การซื้อยาในปริมาณมาก ในปัจจุบันให้ซื้อได้โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยก าหนดวงเงินเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากต้องการซื้อวงเงินที่เพ่ิมขึ้นก็จะต้องไปใช้
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ใช้เวลาถึง ๕๕ วันท าการเป็นอย่างน้อย 
โรงพยาบาลจะได้เวชภัณฑ์ไม่ทันให้บริการกับคนไข้   

นอกจากนั้นคณะที่ปรึกษายังได้จัดประชุมกลุ่มร่วมกับคู่ค้าของโรงพยาบาล ซึ่งส่วนมาก
เป็นผู้ผลิตยาและอุปกรณ์ทางแพทย์ ก็มีความเห็นไปในทางลบว่า การต้องด าเนินการเสนอราคาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างภาระทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้กับผู้ค้าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ต้องหาคู่เทียบไม่น้อยกว่า ๓ ราย ท าให้เกิดการฮ้ัวโดยไม่ตั้งใจ ต่างฝ่ายต่าง
ต้องเป็นคู่เทียบให้กันและกัน หรือหากเป็นการประกวดราคา ก็มักจะคุยกันว่าใครควรเป็นผู้เสนอ
ราคาในการจัดซื้อครั้งนั้น เพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารแนบ และประหยัดเวลา
ในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งเดิมไม่มีปัญหา สามารถถ่ายเอกสารแนบได้ทันที ไม่ต้องแยกเป็นไฟล์
เล็ก เพ่ือให้สามารถบันทึกลงใน Template ของระบบ e-GP ที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้ และด้วย
ความที่ตลาดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นตลาดกึ่งผูกขาด ผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
มีเพียงไม่กี่ราย การพยายามให้มีการเสนอราคาจากผู้แทนจ าหน่ายหลาย ๆ ราย เป็นเรื่องที่ขัดกับ
ความเป็นจริง และสร้างภาระให้ทั้งโรงพยาบาลและผู้ค้า ความรู้สึกของคู่ค้าต่อการต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบใหม่จึงมีแนวโน้มเป็นลบ 

๒) ปฏิกิริยาของบุคลากรของโรงพยาบาลต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมีความ
บกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ 35.7)  

(ดูตารางท่ี ๓.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

๓)  การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้นนี้ บุคลากร
เหล่านี้ได้แสวงหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง ดังนี้ 
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ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มีความรู้ด้าน
กฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี ๔.12 และ ๔.14   ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดย 

ก) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอ่ืน                
(ร้อยละ ๒๔.๕) 

ข) ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นปัญหาไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๑๗) 

ค) ใช้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ                    
(ร้อยละ ๑๖) 

ง) หารือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐.๖) 

(ดูตารางท่ี ๔.15 ภาคผนวกท่ี ๑) 

4.4.2.3  ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย 

ในการประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมีผลกระทบด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหรือไม่ต้องพิจารณาจากการประหยัดงบประมาณเทียบ
กับค่าใช้จ่ายที่ เ พ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้                   
คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลว่า การปฏิบัติตามกฎหมายใหม่
ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
หรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุป ดังนี้ 

(๑)  การน าเอาทรัพยากรของโรงพยาบาลมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสามารถใช้
ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ผลการเก็บ
ข้อมูลพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๔๗.๖) ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบ
กระทรวงการคลังสร้างกลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการ
ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ก. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าซ่อม
เครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น               
เป็นต้น (ร้อยละ 25.4) 

ข. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการท างาน
นอกเวลาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 22) 

ค. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้     
ในเวลาราชการ (ร้อยละ 22)  

ง. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี          
เข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 20.3)  

(ดูตารางที่ 4.๒๑ ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่ค้าของโรงพยาบาลว่าหลังต้องเสนอ
ราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียมเอกสารมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ จึงต้องจ้างพนักงาน
เพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่  ส่งบุคลากรไปรับการอบรม
เพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้  

(๒) ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลระบุ           
ว่าโดยทฤษฎีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้เสนอราคามีช่องทางในการเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอ
ราคาด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้  
ไม่ทราบว่าจะฮ้ัวกับใคร เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้า
ประกวดราคาบ้าง ถือว่าโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้รับจ้าง            
แต่ในทางปฏิบัติในกรณีของโรงพยาบาล ซึ่งการจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องยาและเวชภัณฑ์ทางการ
แพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งในตลาดมีผู้ผลิตและจัดจ าหน่วยไม่มากรายดังเช่นวัสดุ ครุภัณฑ์
โดยทั่วไป  ดังนั้นการบังคับให้ประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ได้ช่วยให้เกิดความเป็น
ธรรม โปร่งใสอย่างที่คาดหวัง เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้รวมตัวกันเป็นสมาคมอยู่แล้ว การก าหนด
ราคา การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้า สมาคมเป็นคนวางแผนก าหนดราคาอยู่แล้ว การ
ที่จะสามารถสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้จึงเกิดขึ้นจากแนวทางการบริหารและ
จรรยาบรรณของโรงพยาบาลมากกว่า ซึ่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ถือว่าเป็นหน่ วยงานแห่งหนึ่งที่มี
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้รับการประเมินว่าหน่วยงานที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้แห่งหนึ่งของประเทศไทย การบังคับใช้กฎหมายจึงไม่มีผลโดยตรงต่อการสร้างความเป็น
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ธรรม โปร่งใส ให้กับโรงพยาบาล  ดังจะเห็นได้จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุว่าหลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลไม่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๒๑.๔) เพราะโรงพยาบาลก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมและโปร่งใสดีอยู่แล้ว  (ดูตารางที่ ๔.๘  ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓)  ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยท าการสอบถาม         
ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลว่า จ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ในขณะที่ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่า ข้อร้องเรียนมีมากขึ้น เพราะผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและ
กระบวนการใหม่ ท าให้ด าเนินการผิดพลาดมาก เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ ๓๕.๗)           
(ดูตารางที่ ๔.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด แสดงให้เห็นว่า ในกรณีของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ 
ผลกระทบต่อบุคคลค่อนข้างชัดเจนว่าแม้จะยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ผู้ปฏิบัติและผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาของโรงพยาบาลมิได้มีความรู้สึกที่ดี
ต่อกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเพิ่มและสร้างภาระในการท างานเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ในขณะที่ก็มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานที่
เพิ่มข้ึน ค่าใช้ในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน ในขณะที่ การสร้างเป็นธรรม โปร่งใส ก็พบว่า ไม่ได้เกิดขึ้น
เพราะการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด ในขณะที่ข้อร้องเรียน 
ก็เพิ่มขึ้น เพราะผู้ประกอบการไม่เข้าใจในกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนที่ต้องด าเนินงาน  
จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หลังจาก
การบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับไม่ดีขึ้นตามที่คาดหวัง ต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะมี
ผลกระทบต่อการประกอบการของโรงพยาบาล  

๔.๔.๒.4 กระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงเม่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่  
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน 
และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้คนไทย
มีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 

เงินทุนหลักได้จากเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษีที่รัฐ
จัดเก็บจากผู้ผลิตและน าเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องช าระ 



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-151 

งบประมาณในแต่ละปีของ สสส. ถูกจัดสรรเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการต่าง  ๆ           
โดยแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ ๆ โครงการเชิงรุก เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพ (มากกว่า
ร้อยละ 90) และโครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพ่ือเปิดโอกาสและให้พ้ืนที่กับทุกคน 
ในการสร้างนวัตกรรม (ไม่เกินร้อยละ 10)  

สสส. ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ จ านวน จ านวน 1,647.90 ล้านบาท งบประมาณ
ส่วนใหญ่ถูกใช้จัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในการลด เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
เช่น งดเหล้า งดบุหรี่  รับประทานอาหารที่เป็นโทษแก่สุขภาพ หรือการไม่ออกก าลังกาย เป็นต้น   
การจัดซื้อจัดจ้างจึงเกี่ยวข้องกับการสื่อและการจัดท าสื่อเพ่ือรณรงค์โครงการดังกล่าว  วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีที่ผ่านมาใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 152 โครงการ เช่น การจ้างบริหาร
จัดการนิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ ส าหรับประชาชนทั่วไป การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้สุขภาวะส าหรับเยาวชน เสาร์เว้นเสาร์ 15 ครั้ง  การซื้อเวลาสื่อเพ่ือรณรงค์การสร้างความ
ตระหนักในการออกก าลังกาย การงดขายบุหรี่ให้กับเยาวชน การรณรงค์ลดขยะและการรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในการศึกษาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. ตามความเป็นจริงภายหลังจากการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะที่ปรึกษาได้
ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. จ านวน ๕๑ คน จ าแนกเป็น
ชายร้อยละ ๑๕.๗ และหญิง ร้อยละ ๘๔.๓ มีอายุการท างานระหว่าง ๑ - ๕ ปี มากที่สุด (ร้อยละ 
๓๗.๓) รองลงมา คือ มีอายุการท างานระหว่าง ๖-๑๐ ปี ร้อยละ ๓๓.๓ โดยให้ตอบแบบสอบถาม
แสดงการใช้ระยะเวลาการด าเนินการและจ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สสส. เปรียบเทียบก่อนและหลังการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ ผลการเก็บข้อมูลปรากฏในตาราง
ที่ ๔.๑๐ 

ตารางที่ ๔.10 :  แสดงกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริงของส านักงาน  
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หลังจากบังคับใช้กฎหมาย 
ฉบับใหม่ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

1 การแต่งตั้ งคณะกรรมการร่างรายละเอียด
คุณลักษณะ 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
1 

 
5 

 
8 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

เฉพาะ (Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขต
ของงานที่ จะจ้ าง  (TOR) และร่ า ง เอกสาร
ประกวดราคา และราคากลาง 

๒ การจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) ของพัสดุที่จะซ้ือหรือขอบเขตของงานที่
จะจ้าง (TOR)   

7 5 ๑ 1 10 5 

๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง - - 1 1 - - 
๔ การก าหนดราคากลาง 5 3 1 1 5 3 
๕ การประกาศเผยแพร่ราคากลาง   1 1 1 1 1 1 
๖ การจัดท าแผนการจัดหา/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจ าปี   
- - 1 1 30 4 

๗ การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี   

- - 1 1 1 1 

๘ การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างขอความ
เห็นชอบ 

- - 2 1 1 5 

๙ การประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) หรือขอบเขตของงาน (TOR) รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

- - 3 1 30 4 

10 การประกาศประกวดราคา/ส่งหนังสือเชิญชวน
และเอกสาร 

      

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding) 
- - 5-20 1 5-20 5 

 - วิธีสอบราคา - - 5 1 7 4 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 14 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 7 4 
 (๒)งานจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3 - 5-20 1 5 3 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 14 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 3 - 5 1 7 3 
 ฌ. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 5-20 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 5 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 15 1 - - 

๑1 การให้หรือการขายเอกสาร - - 5-20 - 5-20 - 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบก่อนการ
บังคับใช้ระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบตามที่

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

ก าหนด 

ระยะเวลาและ
จ านวนผู้ผ่าน

หนังสือขอความ
เห็นชอบที่เกิดขึ้น
จริงหลังปฏิบัติตาม

ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

จ านวน
วัน 

จ านวน
คน 

12 การยื่นและรับซองข้อเสนอ - - 1 1 1 - 
๑3 การพิจารณาผล       

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้าง       
 - วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-Market) - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) 
- - 3 1 1-10 5 

 - วิธีสอบราคา 3 - 3 1 7 4 
 - วิธีคัดเลือก 3 - 3 1 7 5 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 - 1 1 3 4 
 (๒) การจ้างที่ปรึกษา       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3 - 3 1 7 3 
 - วิธีคัดเลือก 3 - 3 1 7 3 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง 1 - 1 1 3 3 
 (๓) การจ้างออกแบบและก่อสร้าง       
 - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - 3 1 - - 
 - วิธีคัดเลือก - - 3 1 - - 
 - วิธีเฉพาะเจาะจง - - 1 1 - - 
 - วิธีประกวดแบบ - - 5 1 - - 

๑4 การรายงานผลการพิจารณา - - 1 1 3 5 
๑5 การให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาสั่งการ - - 1 1 1 3 
๑6 การประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้าง - - 1 1 1 2 
17 การอุทธรณ์ - - 7 1 67 - 
๑8 การท าสัญญา - - 1 1 7-15 2 

 

จากตารางที่ ๔.๑๐ จะเห็นได้ว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. ก่อนการถูก
บังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับ มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่สั้นกระชับ เน้นความรวดเร็ว มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ เหมาะสมกับลักษณะการซื้อหรือ
จ้างที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นการจ้างจัดท าสื่อเพ่ือรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในปัจจัย
เสี่ยงต่อหลักสุขภาพที่มีรายละเอียดการว่าจ้างที่แตกต่างไปจากการว่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
โดยทั่วไป รวมทั้งการว่าจ้างกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ต้องการการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ ส าหรับการ
สร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน  

นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นต้นมา การจัดซื้อจัดจ้างของ 
สสส. ประสบกับความยุ่งยากในหลายเรื่อง ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอปัญหาที่เกิดจากการ



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-154 

ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดทั้งสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่
หารือประเด็นข้อกฎหมาย กลุ่มที่หารือเรื่องที่ถูกตรวจสอบ และกลุ่มที่หารือเรื่องการด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด ได้น าเสนอปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดและผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้าง  
รวมทั้งผลกระทบต่อบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑) ปัญหาที่เกิดขึ้นเม่ือปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

(๑) ปัญหาความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อน าเสนอปัญหาได้ยกประเด็นที่เป็นปัญหาดังนี้ 

ก. นิยามที่ไม่ชัดเจน 

ค าว่า “ราคากลาง” ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้ใช้แหล่งอ้างอิง
ได้ ๖ แหล่ง ตาม (๑) – (๖) แต่เวลาที่ด าเนินการจริง “ราคากลาง” ของการจัดกิจกรรมพิเศษ
บางอย่าง ไม่สามารถใช้ราคาอ้างอิงได้ เพราะเป็นเรื่องของการก าหนดราคาที่ใช้ความนิยมของ 
Presenter แต่ละคน เป็นตัวก าหนดราคา ราคาที่ก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐต่ ากว่าราคาตลาด          
ท าให้ไม่สามารถใช้เป็นฐานในการก าหนดราคากลางได้ เพราะจะได้ “ราคากลาง” ที่ไม่มีผู้เสนอราคา 
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการไม่ได้ 

ข.  ค าว่า “แบ่งซื้อแบ่งจ้าง” เป็นปัญหาเรื่องการตีความระหว่างผู้ปฏิบัติกับ         
ผู้ตรวจสอบ ในการซื้อเวลาเพ่ือรณรงค์กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ผ่านสื่อสารมวลชน จ าเป็นต้องแยกซื้อเวลาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารข้อมูล  
ที่แตกต่างกัน ท าให้ต้องจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะการซื้อของเวลาที่ต้องการเผยแพร่แยกเป็นการ
ซื้อแต่ละห้วงเวลา ฝ่ายตรวจสอบภายในของ สสส. ท้วงว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้เป็นงบประมาณก้อนเดียว ควรด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะชุดเดียว          
ซึ่งไม่ควรด าเนินการในทางปฏิบัติ เพราะหากใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพียงชุดเดียวจะมี
ปัญหาเรื่องผู้ยื่นข้อเสนออาจไม่สามารถหาเวลาที่เหมาะสมตามที่ต้องการได้ ผู้ปฏิบัติจึงมีความสับสน
ว่าจะด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

นอกจากนั้นการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของการว่าจ้างจัดท ากิจกรรม
บางอย่าง จ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดของสิ่งที่ต้องท าในแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด เพ่ือให้ได้
กิจกรรมตามที่วางแผนไว้ การก าหนดรายละเอียดที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก ถูกท้วงว่าเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอบางราย และกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอบางราย  

ค. ค าว่า “ราคาและคุณภาพ”  (Price Performance) หมายความว่าอย่างไร 
การก าหนดเกณฑ์จะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะไม่บันทึกเป็นราคาต่ าสุด 
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจวิธีก าหนดเกณฑ์คุณภาพ ว่าควรจะก าหนดเกณฑ์คุณลักษณะของผู้ยื่นข้อเสนอ



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-155 

อย่างไรที่จะท าให้ระบบไม่แปลงคะแนนไปเป็นให้ผู้เสนอราคาต่ าสุด (ซึ่งมักเป็นผู้ที่มีผลงานไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้)  

ง. ค าว่า “จ านวนจ ากัด” ในเงื่อนไขการใช้วิธีคัดเลือก มีความหมายอย่างไร 
ระเบียบไม่ได้บอก ท าให้ผู้ปฎิบัติไม่สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมได้ 

(๒) ปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP 

เมื่อคณะที่ปรึกษาท าการสอบถามผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้างที่ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. ไม่ประสบความส าเร็จ 
พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
มากท่ีสุด ความเสี่ยงดังกล่าวมีดังนี้ 

ก. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ (โอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระดับมากที่สุด ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๙.๑๘) 

ข. ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก 
สร้างความไม่มั่นใจต่อผู้ปฎิบัติ (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มากที่สุด ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๗.๔๐) 

ค. การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการของหน่วยงาน (โอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง          
มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ 
๑๗.๑๐) 

ง. มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลา
ราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียงบประมาณการด าเนินงานเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา  
ค่าสาธารณูปโภคขณะปฏิบัติงาน) (โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖.๙๓) 

จ. การต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจ้างแรงงานเสริม เพ่ือด าเนินการลงข้อมูลของ
หน่วยงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยง
สูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๕.๘๒) 

ฉ. เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์  
ต้องไปหารือด้วยตนเอง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก 
ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๕.๒๙) 
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(ดูตาราง ๔.๒๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๓)  ปัญหาเรื่องบุคลากร 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกหน่วยงานของรัฐจะพบกับปัญหาบุคลากรเป็น
ส่วนมาก สสส. ก็เช่นกัน ผลการประเมินความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรของ สสส.  สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาความไม่พร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. อย่างมาก ทั้งนี้
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติอย่างฉับพลัน ท าให้ผู้ปฏิบัติขาดความพร้อมในหลายด้าน  ที่ถูกระบุ
ถึงมีดังนี ้

ก. บางห้วงเวลาปริมาณงานมากกว่าปริมาณเจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (โอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๗.๘๕) 

ข. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๘๖) 

ค. เจ้าหน้าที่มีทัศนคติต่องานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นภาระงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของ
ส านัก ฝ่ายจัดหาควรด าเนินการให้ทั้งหมด (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด า เนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๘๑) 

ง. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ระเบียบข้อบังคับในสถานการณ์ซื้อจ้างที่แตกต่างไป (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๘๐) 

จ. เจ้าหน้าที่ท่ีส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ เพราะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านัก
ด าเนินการเป็นส่วนเสี้ยว (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๓.๗๑) 

ฉ. ส านักเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ
โดยเฉพาะบทบาทการบริหารสัญญา (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๙๔) 

ช. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ในระเบียบอย่างถ่องแท้ (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๙๑) 

ซ. เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจใน
ระเบียบที่ปฏิบัติอ่างถ่องแท้ ท าให้ต้องหารือตลอดเวลา (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๔๕) 



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ 4 ผลการศกึษา                                                 รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

    4-157 

(ดูตาราง ๔.๒๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(๔)  ปัญหาเรื่องการบริหารงานภายใน สสส.  

นอกจากปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาทางเทคนิคแล้ว สสส. ยังมีปัญหาในเรื่องการ
บริหารงานภายในองค์กรอีกด้วย  ปัญหาการบริหารงานที่ถูกระบุถึงเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างการ
บริหารงาน (การมอบอ านาจลงนามในวงเงินที่ก าหนด) รูปแบบการท างานแต่ละส านักในส านักงาน 
(Style) และค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งปรากฎในการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ดังนี้ 

ก. การท างานของแต่ละส านักมีลักษณะเฉพาะ ท าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเผชิญ
กับรูปแบบการท างานที่หลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรูปแบบการท างานแบบประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความ
เสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖.๙๗)  

ข. การมีข้ันตอนในการด าเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ท าสัญญาที่ยาวและผ่าน
จุดต้องวินิจฉัยหลายจุด ท าให้มีการต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มี
ผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖.๘๑) 

ค. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท างานแบบตอบสนองความต้องการเมื่อถูกร้องขอ 
(Reaction to Request) ขาดการท างานแบบ Proactive (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อ    
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๔.๓๘) 

ง. มีการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากขั้นตอน           
ที่ก าหนดตามระเบียบฯ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๘๑) 

จ. ทุกส านักท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ขาดการท างานแบบ
บูรณาการ เป็น “Collective Gain” (โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงเท่ากับ ๑๒.๕๗) 

ฉ. ส านักและฝ่ายจัดหาท างานไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างท าที่ตนรับผิดชอบ 
ไม่มีการหารือร่วมกันในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด เพราะฝ่ายจัดหามีงานมาก (โอกาส
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาก ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๑.๕๒) 

(ดูตารางท่ี ๔.๒๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(5)  ปัญหาเรื่องการตรวจสอบ 

ปัญหาที่พบในทุกกลุ่มตัวอย่างคือ การตีความการปฏิบัติตามกฎหมายที่แตกต่างกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบ เนื่องจากผู้ตรวจสอบถือแนวทางการตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด ไม่ได้
ตีความจากบริบทการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นจริง ซึ่งเป็นปัญหาของ สสส. ที่มีบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่แตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้ผู้ผลิตชิ้นงานที่ตรงตาม
มาตรฐานที่ตั้ งไว้  แต่ฝ่ายตรวจสอบภายในมองว่าเป็นการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเจาะจง เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เสนองานและกีดกันผู้เสนองานรายอ่ืน จากการสอบถาม
ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มว่า ถูกตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน สสส. ในเรื่องใดบ้าง ได้รับค าตอบ
ดังนี้ 

ก. การก าหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเ อียดคุณลักษณะเป็นการ
เฉพาะเจาะจง (ร้อยละ ๒๗.๘) 

ข. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพ่ือลดอ านาจอนุมัติและเปลี่ยนแปลงวิธีจ้าง (ร้อยละ 
๒๐.๔) 

ค. การระบุเงื่อนไขในการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง (ร้อยละ ๑๘.๕) 

(ดูตารางท่ี ๔.๑๗ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(6) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เป็นที่น่าแปลกใจที่ผู้ตอบแบสอบถามระบุว่า การที่รัฐบาลมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยลง เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ ท าให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติ หากด าเนินการแล้วผิดระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้เป็นประเด็นความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ สสส. (โอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อย มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระดับมาก ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๘๘)  

การที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สสส. เป็นเพราะ สสส. ต้องด าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลการด าเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล       
ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยหากปฏิบัติตามระเบียบฯ แล้วผิดพลาด 

ปัญหาต่าง ๆ ที่คณะที่ปรึกษาพบในการศึกษาการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดของ สสส. เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายเดียวกับ
หน่วยงานทุกประเภทเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาในการปฏิบัติ เนื่องจากการจัดตั้งหน่วยงานบางประเภท 
เป็นการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความคล่องตัวเป็นอิสระในการด าเนินงานให้สามารถเข้าถึง
ปัญหาของประชาชนได้รวดเร็ว แต่ข้อบังคับของกฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระใน
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การปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบุคคลและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน                   
ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะน าเสนอในหัวข้อต่อไป 

๔.๔.๒.5 ผลกระทบต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

๑) ความรู้สึกของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่กฎหมายใหม่ก าหนด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นบวกต่อการบังคับใช้กฎหมาย ค่าเฉลี่ยความรู้สึก           
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ที่ ๓.๕9  แต่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ สสส. มีความรู้สึก     
ต่อการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดค่อนข้างไปทางบวก
ไม่มากนัก (ดูตารางท่ี ๔.๔  ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากการใช้แบบประเมินความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานแล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพ่ือน าเสนอปัญหาใน
การปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนดว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการต้อง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบว่า การด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ใหม่ก าหนดแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบเดิมของ สสส. ท าให้เพิ่มภาระงานที่เกิน
ความจ าเป็นให้กับบุคลากรของ สสส. ที่มีงานมากอยู่แล้ว ระเบียบใหม่มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ
ค่อนข้างมาก มีความเคร่งครัด ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ ยิ่งมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา 
มีโทษจ าคุก ยิ่งสร้างความหวาดกลัว ลังเลใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่ต้องตั้งตาม
ระเบียบก าหนด ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับในการต้องปฏิบัติตามระเบียบ เพราะเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มีความหวาดกลัวในบทลงโทษ 

(1) ปฏิกิริยาของบุคลากรของ สสส. ต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

พบว่า ส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติงานแต่มีความกังวลว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมี
ความบกพร่องผิดพลาดและอาจได้รับโทษทางอาญาและแพ่ง (ร้อยละ (68.6)  

(ดูตารางท่ี ๔.๖ ภาคผนวกท่ี ๑) 

(2)  การหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า ด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้นนี้ บุคลากร
เหล่านี้ได้แสวงหาแนวทางในการสร้างความม่ันใจให้กับตนเองดังนี้ 
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ก.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรมาจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่มีความรู้ด้าน
กฎหมายมาให้ความรู้ (ดูตารางท่ี ๔.12 และ ๔.14   ภาคผนวกท่ี ๑ ) 

ข.  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดย 

ก) หารือฝ่ายกฎหมายในหน่วยงาน (ร้อยละ 34) 

ข) ส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นปัญหาไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๑๗) 

(ดูตารางท่ี ๔.15 ภาคผนวกท่ี ๑) 

2) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สสส. ภายหลังการบังคับใช้กฎหมาย ในการประเมินว่า การน ากฎหมายใหม่มาใช้ทั้งสองฉบับมี
ผลกระทบด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส.  หรือไม่ต้องพิจารณาจากการ
ประหยัดงบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น การลดข้อร้องเรียน และการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสส. ว่า การปฏิบัติตาม
กฎหมายใหม่ได้เพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ลดความไม่โปร่งใสใน
การปฏิบัติงานหรือไม่ ลดข้อร้องเรียนหรือไม่ ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุป ดังนี้ 

(๑) การน าเอาทรัพยากรของ  สสส. มาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือจะประเมินว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. สามารถใช้
ทรัพยากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คณะที่ปรึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. โดยสอบถามว่าในการด าเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด สสส. มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ผลการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๔๗.๖) ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังสร้าง
กลไกในการปฏิบัติงานที่ป้องกันการด าเนินงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการด าเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันทุจริต ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
เข้าบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ร้อยละ 30.6)  

ข. ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าซ่อม
เครื่องถ่ายเอกสาร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ร้อยละ 28.9) 

ค. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการ
ท างานนอกเวลาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 15.7) 

ง. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในเวลาราชการ (ร้อยละ 10.7)  
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 (ดูตารางที่ 4.๒๑ ภาคผนวกท่ี ๑) 

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ท าการสัมภาษณ์คู่ค้าของ สสส. ว่าหลังต้องเสนอ
ราคาผ่านกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ได้รับค าตอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพราะการเตรียมเอกสารมีรายละเอียด
เพ่ิมขึ้น เช่น ต้องท าไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง เพ่ือให้สามารถส่งผ่านระบบ e-GP ได้ จึงต้องจ้างพนักงาน
เพ่ิม ท างานล่วงเวลาเพ่ือเตรียมเอกสารตามที่ระเบียบฯ ก าหนดใหม่ ส่งบุคลากรไปรับการอบรม
เพ่ือให้สามารถเสนอราคาผ่านระบบได้ 

(๒) ความโปร่งใส เป็นธรรมที่เกิดจากการด าเนินการด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนใหม่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด 

พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. ระบุว่า โดย
ทฤษฎีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เสนอ
ราคามีช่องทางในการเสนอราคาในการเสนอราคาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ (Equity) การเสนอราคา
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้เสนอราคาไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาบ้าง ท าให้ไม่ทราบ
ว่าจะฮ้ัวกับใคร เพราะต้องแนบข้อมูลเข้าไปในระบบ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างไม่ทราบว่ามีใครเป็นผู้เข้าประกวด
ราคาบ้าง ถือว่าโปร่งใส ลดโอกาสในการทุจริตของผู้เสนอราคาและผู้ซื้อหรือผู้รับจ้าง แต่ในทางปฏิบัติ
ในกรณีของ สสส. ซึ่งการจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องการผลิตสื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดี การซื้อเวลาเผยแพร่สื่อรณรงค์ในช่องทางต่าง ๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร
ในแต่ละเรื่อง การเช่าสถานที่เพ่ือท าบอร์ดโฆษณาขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล (ซึ่งมี
เอกสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขการเช่า ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชการ) การจ้างจัดกิจกรรม
รณรงค์ที่ต้องมีการน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จับต้องไม่ได้ การจ้างผู้ผลิตสื่อที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย มีอุปกรณ์ในการด านินงานที่มีคุณภาพสูง เก็บรายละเอียดงานได้ตามที่ สสส. ต้องการ          
เป็นงานสร้างสรรค์ แตกต่างจากการจัดซื้อจัดจ้างปกติทั่วไป  ดังนั้นการบังคับให้ประกวดราคาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ได้ช่วยให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสอย่างที่คาดหวัง เพราะการยื่นการ
ประกวดราคาด าเนินการโดยผ่านระบบกลางของกรมบัญชีกลาง ซึ่งในทางทฤษฎีน่าจะเป็นกลาง เปิด
โอกาสให้ผู้ยื่นเสนอราคาเข้าเสนอได้ทุกราย แต่ข้อเท็จจริงคือผู้ประกอบการเหล่านี้รวมตัวกันเป็น
สมาคมอยู่แล้ว การก าหนดราคา การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของบริการ สมาคมเป็นคน
วางแผนก าหนดราคาอยู่แล้ว การที่จะสามารถสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้จึงเกิดขึ้น
จากแนวทางการบริหารและจรรยาบรรณของ สสส. มากกว่า ซึ่ง สสส. เพ่ิงได้รับการประเมินว่าเป็น
หน่วยงานแห่งหนึ่งที่มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้แห่ง
หนึ่งของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การบังคับใช้กฎหมายจึงไม่มีผลโดยตรงต่อการสร้างความเป็น
ธรรม โปร่งใส ให้กับ สสส. ดังจะเห็นได้จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ระบุว่าหลังจากการบังคับใช้กฎหมาย ความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สสส. ไม่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 58.8) เพราะ สสส. ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
และโปร่งใสดีอยู่แล้ว  (ดูตารางที่ ๔.๘  ภาคผนวกท่ี ๑) 
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(๓)  ปริมาณข้อร้องเรียนในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะที่ปรึกษาใช้ปริมาณข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. โดยท าการสอบถามผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. ว่าจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ในขณะที่ด าเนินการ
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า         
ข้อร้องเรียนมีมากขึ้น เพราะผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและกระบวนการใหม่ ท าให้
ด าเนินการผิดพลาดมาก เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการคัดเลือก  

(ร้อยละ ๖๗.๗) (ดูตารางที่ ๔.๑๐ ภาคผนวกท่ี ๑) 

จากตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวที่ใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด แสดงให้เห็นว่าในกรณีของ สสส. ผลกระทบต่อ
บุคคลค่อนข้างชัดเจนว่า แม้จะยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก 
แต่ผู้ปฏิบัติและผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาของ สสส. มิได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเพิ่มและสร้างภาระในการท างานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะท่ีก็มีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานสูงขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้ในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่การสร้างเป็นธรรม โปร่งใส ก็พบว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่ก าหนด แต่เพราะการบริหารที่ดีของ สสส. ในขณะที่ข้อ
ร้องเรียนก็เพิ่มขึ้น เพราะผู้ประกอบการไม่เข้าใจในกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนที่ต้อง
ด าเนินงาน จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. หลังจากการ
บังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับไม่ดีขึ้นตามที่คาดหวัง  
 

๔.๕ การปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานะกรรมการของคณะกรรมการ ๔ คณะ        
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หน่วยงานของรัฐจะต้องแต่ งตั้ งคณะกรรมการ 
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๔ คณะ คือ 

 คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุที่จะท าการซื้อ
หรือจ้าง 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะการ

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา 

คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีอ านาจในการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด เป็นหน้าที่ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุด พร้อมระบุอ านาจและหน้าที่ที่กรรมการ 
แต่ละคณะจะต้องด าเนินการ คณะกรรมการทั้ง ๔ ชุด จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของ
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนอย่างมาก ด้วยเหตุนี้คณะที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินการรับรู้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและความสามารถของกรรมการแต่ละชุดใน
การด าเนินการต่าง ๆ ตามกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรที่มี
ประสบการณ์เป็นคณะกรรมการทั้ง ๔ ชุด มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๓ คน จ าแนกเป็นเพศหญิงร้อยละ 
๗๒.๗ เพศชายร้อยละ ๒๓.๓ มีประสบการณ์ในการท างาน ๑-๕ ปี มากที่สุด  (ร้อยละ ๕๑.๙)         
(ดูตารางท่ี 1 ภาคผนวกท่ี ๒)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ คือ 

๔.๕.๑  การรับรู้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดตามที่กฎหมายก าหนด 

๔.๕.๑.๑ คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของ
พัสด ุ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในภาพรวมบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง           
ระบุว่า มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ทราบว่าต้องปฏิบัติหน้าที่
อะไรบ้างเพราะในค าสั่งแต่งตั้งจะมีการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้งเป็นบทบาทหน้าที่แบบกว้าง ๆ แต่เมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่จริงมีรายละเอียดที่ต้องเรียนรู้อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละประเภท ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดที่ต้อง
ท าความเข้าใจ เนื่องจากในระเบียบมิได้มีการให้ตัวอย่างในการด าเนินการ ท าให้กรรมการต้องตีความ
ข้อกฎหมายเอง สร้างความกังวลใจแก่กรรมการแต่ละคนอย่างมาก บุคลากรส่วนมากไม่อยากปฏิบัติ
หน้าที่นี้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะด าเนินการผิดพลาดสูง เป็นประเด็นที่ฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงาน
ท้วงเสมอ ๆ โดยเฉพาะประเด็นคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเป็นการเฉพาะเจาะจง 
จนมีลักษณะเอ้ือประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคา  

๔.๕.๑.๒ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบุคลากรที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดนี้ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง ระบุว่าทราบบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุดนี้
ตามค าสั่งที่หน่วยงานแต่งตั้ง แต่เมื่อปฏิบัติจริงมีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องด าเนินการเกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือแต่งตั้ง เนื่องจากระบบข้อมูลราคาที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯเป็นข้อมูลที่ไม่สะท้อนกลไกทางการตลาดที่เป็นปัจจุบัน ท าให้กรรมการต้องหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากตลาดทั้งภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่มาค านวณหาราคาถัวเฉลี่ยที่สะท้อนกลไกทาง
การตลาดของสินค้าและบริการแต่ละประเภท เพราะฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกท าข้อสังเกต
ไว้เสมอว่าคณะกรรมการตั้งราคาที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงในตลาดปัจจุบัน มีลักษณะเอ้ือประโยชน์
ต่อผู้เสนอราคาหรือก าหนดราคากลางสูงกว่าราคาที่เป็นจริง เป็นเหตุให้ราชการเสียประโยชน์  

๔.๕.๑.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของคณะกรรมการ
ชุดนี้ของหน่วยงานราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทั้ง ๑๐ แห่ง ระบุว่าได้รับทราบ
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บทบาทและหน้าที่จากค าสั่งแต่งตั้งเป็นส่วนมาก แต่เมื่อปฏิบัติจริงมีปัญหาในการแสดงบทบาทอย่าง
มาก เนื่องจากระเบียบฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจ้างไว้ไม่ชัดเจน ท าให้
กรรมการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดหลักเกณฑ์การตัดสินด้วยตนเองซึ่งมักจะถูกท้วงจาก 
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกว่า เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีเอ้ือประโยชน์หรือ
กีดกันผู้ เสนอราคา ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคา อันขัดกับหลักการของพระราชบัญญัติฯ  
ฉบับนี้ สร้างความกังวลใจและหวาดกลัวกับผู้ได้รับแต่งตั้งอย่างมาก จนไม่อยากปฏิบัติหน้าที่ 

๔.๕.๑.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  พบว่าผู้ที่ เคยได้รับค าสั่ งแต่งตั้ ง ให้ เป็นกรรมการของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุ
ว่าได้รับทราบบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจากค าสั่งแต่งตั้ง แต่เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ไม่ได้ระบุ
ชัดเจนว่ากรรมการจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ปฏิบัติ
ต้องหาข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือหาข้อมูลจากฝ่ายพัสดุของหน่วยงาน สิ่งที่เป็นปัญหา
อย่างยิ่งคือ ในระเบียบฉบับใหม่ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับต้องท าหน้าที่บริหารสัญญาด้วย 
ซึ่งเดิมไม่มีการระบุให้ต้องท าหน้าที่นี้ กรรมการส่วนใหญ่จึงไม่มีข้อมูลว่าจะด าเนินการอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีข้อเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน ต้องได้
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมาท าหน้าที่บริหารสัญญาให้เป็นไป
ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ท าให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะเมื่อ
คณะกรรมการต้องบันทึกข้อมูลในระบบด้วยตนเอง แต่คณะกรรมการไม่มีรหัสผ่านเพ่ือเข้าท าการ
บันทึกข้อมูลและไม่มีความเข้าใจในกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความยากล าบากในการ
ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการอย่างมากและเป็นปัญหาในการปฏิบัติจริง ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่เข้าใจใน
กระบวนการท างานจึงก าหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไม่สอดคล้องกับการท างาน
จริง  

สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือ ส าหรับหน่วยงานที่ไม่คุ้นเคยกับการต้องมีคณะกรรมการทั้ง ๔ ชุด 
เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ซึ่งเคยใช้ระเบียบของตนเองที่ไม่มีการก าหนดให้ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการมาด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด จะมีปัญหาในการรับรู้บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละชุด เนื่องจากบางหน่วยงานมีคณะกรรมการด า เนินการเฉพาะที่ระเบียบ
ก าหนดไว้ เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
ของโรงพยาบาล ท าหน้าที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามที่ระเบียบใหม่ก าหนด บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อมีการน าระเบียบใหม่มาบังคับใช้ โรงพยาบาลก็ยังคงใช้คณะกรรมการชุดเดิม เนื่องจากเป็น
คณะกรรมการที่มีความรู้ความช านาญในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี สามารถ
ท างานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า เช่นเดียวกับการเคหะแห่งชาติ ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เนื่องจากหน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ประจ าหน่วยงานอยู่แล้ว เพราะในการจัดซื้อจัดจ้างของการเคหะแห่งชาติจ าเป็นต้องใช้กรรมการที่มี
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ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาเฉพาะอ่ืน  ๆ การแต่งตั้งบุคลากรทั่วไป 
ให้ท าหน้าที่ก าหนดราคากลางตามระเบียบไม่สามารถปฏิบัติได้ การเคหะแห่งชาติจึงไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นต้น 

๔.๕.๒ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ระบุว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ค าสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้ แต่การปฏิบัติตามก าหนดเวลาที่
ระเบียบก าหนดไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยด าเนินการมาก่อน ท าให้ต้องใช้
ความละเอียดรอบคอบในการหาข้อมูลและหารือข้อกฎหมายจากแหล่งที่น่าเชื่อถือต่าง  ๆ ก่อนจะ
สามารถด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมั่นใจ ในการด าเนินการดังกล่าว
ต้องใช้เวลามากกว่าที่ระเบียบคาดการณ์ไว้ (แสดงให้เห็นว่าผู้ออกระเบียบขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นจริงที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน) ตัวอย่างหน่วยงานที่ตอบ
ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด ได้แก่ องค์การบริหารราชการ
ส่วนจังหวัดชลบุรี การเคหะแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) หน่วยงานเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามก าหนดเวลาที่ระเบียบก าหนดไว้มาจาก
สาเหตุดังนี้ 

๔.๕.๒.๑  การไม่มีประสบการณ์การท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างส านัก/กองมาก่อน ท าให้การปรับตัวให้ท างานร่วมกันเป็นทีมเป็นไปได้ด้วยความยากล าบาก 
เพราะขัดกับวัฒนธรรมและค่านิยมการท างานของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยที่มีลักษณะการ
ท างานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ขององค์กร เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย 
ซึ่งมาจากการพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูในสังคมไทยที่ถ่ายทอดค่านิยมปัจเจกบุคคล ( Individualism) 
ผ่านการค าสอนของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ที่เน้นความส าเร็จเฉพาะตน และการตัดความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการบรรลุถึงธรรมอันสูงสุด คือ พระนิพพาน จ าเป็นต้องฝึกฝนจากตนเอง 
เพราะฉะนั้นความส าเร็จต้องใช้ความเพียรของปัจเจกบุคคลเป็นเครื่องชี้น า  การต้องท างานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมจึงเกิดขึ้นยากมาก ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ 
หน่วยงาน ไม่สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔.๕.๒.๒  ความไม่ชัดเจนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ปฏิบัติในทุกคณะกรรมการ เป็นเหตุให้ต้องมีการหารือเพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติกับ
หลายฝ่าย ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น จนไม่สามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาที่
กรมบัญชีกลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ดังจะเห็นได้จากการใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานที่ศึกษาในครั้งนี้มากกว่าที่ระเบียบคาดหวังไว้หลายเท่าตัว 
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ยกร่างกฎหมายอย่างชัดเจน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายใหม่ทั้งสอง
ฉบับในหน่วยงานของรัฐของกรมบัญชีกลางยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ คือ การลดขั้นตอน
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การปฏิบัติงาน การด าเนินงานความความรวดเร็วตอบสนองการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงาน
ก าหนดไว้  (Responsiveness) และสร้ างขวัญและก าลั ง ใจแก่ผู้ ที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย              
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ดูตารางท่ี 2-21 ภาคผนวกท่ี ๒)  
 

๔.6  การบริหารงานพัสดุหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ       
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

เนื่องจากการบริหารงานพัสดุเป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐทุกประเภทต้อง
ด าเนินการ คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการเก็บข้อมูลการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง ๑๐ หน่วยงาน โดยใช้กรอบการบริหารพัสดุที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนด ซึ่งมีสิ่งที่
หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการดังนี้ 

 การจัดท าแผนบริหารพัสดุ 
 การลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุ 
 การจัดท าแผนการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น 

ผลการเก็บข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ 

๔.6.๑ การก าหนดแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

พบว่า ทุกหน่วยงานระบุว่ามีการก าหนดแนวทางการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานหลังจากการบังคับใช้กฎหมายใหม่ไว้ดังนี้ 

๔.6.๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการเรียกประชุมผู้เกี่ยวเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในแนว
ทางการปฏิบัติตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด (ร้อยละ ๒2.5) 

๔.6.๑.2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ และกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาเป็นผู้ให้ความรู้ (ร้อยละ 
19.4)   

๔.6.๑.๓ จัดท าคู่มือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ก าหนด และจัดกิจกรรมถ่ายทอดการปฏิบัติตามคู่มือ (ร้อยละ ๑๗.8) 

๔.6.๑.๔ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองลงมาท าหน้าที่ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ (ร้อยละ ๑1.0) 

๔.6.๑.๕ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางมาให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ร้อยละ ๑๐.8) 
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๔.6.๑.6 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
หน่วยงาน (ร้อยละ ๑0.3) 

(ดูตารางท่ี 22-23 ภาคผนวกท่ี ๒) 

๔.6.๒  การบริหารพัสดุของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ แห่ง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการบริหารพัสดุ              
ของหน่วยงาน คณะที่ปรึกษาจึงได้ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานที่เป็น   
กลุ่มตัวอย่างท้ัง ๑๐ หน่วยงาน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

๔.6.๒.๑  ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนบริหารพัสดุ 

๔.6.๒.๒ ทุกหน่วยงานมีการลงทะเบียนพัสดุที่ท าการจัดซื้อเข้ามาใหม่ 

๔.6.๒.๓ ทุกหน่วยงานมีการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการคือ ฝ่ายพัสดุของหน่วยงาน 

(ดูตารางท่ี 24-29 ภาคผนวกท่ี ๒) 
 

 

๔.7  บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  การวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลโดยการสร้าง
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามให้ผู้ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทต้องปฏิบัติ แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ประเภท คือ แบบสอบถาม
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด แบบสอบถามชุดที่ ๒ ใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด และแบบสอบถามชุดที่ ๓               
ใช้ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๐ แห่ง ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้มาจากการจัดกิจกรรมหารือ
ปัญหาที่พบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังการประกาศใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ จ านวน ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่หารือประเด็นข้อกฎหมาย กลุ่มที่หารือประเด็นที่ถูกตรวจสอบ และกลุ่มที่หารือเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคราวไป  

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 50๙ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
๗๒.๑ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๒๗.๙ มีประสบการณ์ท างาน ๑ – ๕ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๓๘.๙)               
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เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ร้อยละ ๑๒.๖ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร้อยละ ๕๗.๒ และผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
อาวุโส ร้อยละ ๓๐.3 

ผลการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง ได้ข้อสรุปว่า การบังคับใช้
กฎหมายของกรมบัญชีกลางยังมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก แม้จะมีการรายงานผ่าน
สื่อมวลชนว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๗.๑๖ หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓            
ของงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๙.๓๘ แสนล้านบาท มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๘.๖๗ 
แสนล้านบาท และการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ สามารถเบิกได้ ๒.๖๖ ล้านล้านบาท 
ยอดเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒.๙ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ต่ ากว่าปี ๒๕๖๐ (หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒) ทั้งนี้เพราะหน่วยงานของรัฐยังมีปัญหาเรื่องความ
ไม่เข้าใจ ไม่คุ้นเคยกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาในครั้ง
นี้ที่พบว่า ประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง ๔ ประเภท คือ กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค กลุ่มหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มหน่วยงานองค์การมหาชน ซึ่งวัดโดยใช้ตัวชี้วัด  
๓ ด้าน คือ ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ การลดข้อร้องเรียนอันเกิดจากระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้ 
เพราะหลังจากมีการน าระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement) มาใช้บันทึกข้อมูลการซื้อ/จ้างทุกวิธี ปรากฏว่าได้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น (ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์  และ 
ค่าสาธารณูปโภคในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานใน
เวลาราชการได้) ในขณะที่จ านวนข้อร้องเรียนในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบางแห่งกลับเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติในการประกวดราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท าให้ยื่นข้อเสนอและเอกสารคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จนเป็นเหตุให้
ไม่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งการที่กฎหมายฉบับใหม่ให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยอมรับผล
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล และมีเหตุอันเชื่อถือได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น  
ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอ 

ส าหรับประเด็นเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของ
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ก็พบว่าภายหลังที่กฎหมายก าหนดให้ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้มิได้เกิดจากการใช้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียทั้งหมด เพราะในหลายหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน เทศบาล              
แหลมฉบัง เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ไดเ้กิดจากหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล อยู่แล้ว  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอน           
ที่กฎหมายก าหนด ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
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ทั้ง ๑๐ แห่ง ไม่ได้ต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ เนื่องจากความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเป็นบวก คือ 
มีความรู้สึกที่ดีกับการบังคับใช้กฎหมาย (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๓.๖๐) ในทางตรงกันข้ามกลับพยายาม
ปฏิบัติงานแต่มีความกังวลใจว่าการปฏิบัติตามหน้าที่จะมีความบกพร่อง ผิดพลาดและได้รับโทษทาง
อาญาและแพ่ง (ร้อยละ ๒๕) และพยายามแสวงแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งองค์กร โดยเชิญวิทยากรและ      
ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายก าหนดจากกรมบัญชีกลาง 
พร้อมทั้งการหาแหล่งข้อมูลมาใช้ในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานอ่ืน (ร้อยละ ๑๘.๗) หารือกับฝ่ายกฎหมายภายใน
หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๘.๒) ใช้กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (ร้อยละ 
๑๗.๕) และส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานน าประเด็นที่ เป็นปัญหาไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๑๑.๘) (ดูตารางท่ี 1.25 ภาคผนวกท่ี 1) 

คณะที่ปรึกษา ได้ประมวลสาเหตุที่ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กฎหมายทั้งสองฉบับก าหนด ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายก าหนด ๒ ประเภท คือ ปัจจัยภายใน                      
ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน (Structure) ระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติการซื้อหรือจ้าง (System) วัฒนธรรมการท างาน (Style) คุณภาพของบุคลากร (Staff) ทักษะ
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากร (Skills) ค่านิยมร่วม (Shared Values) กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (Strategy)  และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ การที่กฎหมายที่บังคับใช้ของ
กรมบัญชีกลางขาดความชัดเจน ต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความมาก ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อ      
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement หรือ e-GP) ไม่เสถียร   
มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลบ่อย การเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ยากในเวลา
ราชการ  การตรวจสอบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกที่ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และการเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันของกรมบัญชีกลาง   

คณะที่ปรึกษา จะน าเสนอรายละเอียดดังกล่าว ดังนี้ 

๔.7.๑ ปัจจัยภายใน 

๑)  โครงสร้างองค์กร (Structure) 

พบว่า มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะ องค์กรที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่          
จะมีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น มีส านัก/กองหลายหน่วย แต่ละหน่วยมีรูปแบบการท างานเฉพาะ
ตนเอง เมื่อกฎหมายออกแบบให้ต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้เกิดการท างานที่เป็นเอกภาพได้ยาก เพราะมีฐานคิดที่แตกต่างกัน สิ่งที่
เกิดขึ้นคือต่างฝ่ายต่างไม่พยายามมาท างานร่วมกัน ท้ายที่สุดส านัก/กองมักจะจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะภายในส านัก/กอง แล้วส่งเรื่องให้พัสดุ
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยที่เจ้าหน้าที่พัสดุก็ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่จะซื้อหรือจ้าง ท าให้มี
การแก้ไขขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุผิดไปจากความประสงค์ของผู้ ใช้คือ ส านัก/กอง สร้าง
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ความไม่พอใจให้กับส านัก/กอง จนดึงเรื่องไม่ด าเนินการต่อ รอจนวินาทีสุดท้ายจึงเร่งด าเนินการอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็ไม่ทันกับเวลาที่เหลืออยู่ ท าให้งบประมาณตกไป เกิดขึ้นในธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน หน่วยงานย่อยจะ
จัดท าข้อก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุที่ต้องการใช้ แล้วส่งเรื่องมาให้ฝ่ายพัสดุท าเรื่องขอซื้อ
ขอจ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้ฝ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะส่งเรื่องกลับไปให้ส านัก/กองแก้ไข
หลายครั้ง จนกว่าจะถูกต้อง ท าให้เสียเวลาในการด าเนินงานอีกระยะหนึ่ง เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะ
ไม่เกิดขึ้นหากมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าเรียนรู้ว่าส านัก /กองต้องการพัสดุลักษณะใด ใน
คณะกรรมการยกร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตั้งแต่ต้น  

นอกจากโครงสร้างองค์กรมีส่วนท าให้การท างานไม่เป็นเอกภาพแล้ว การมีสายการ
บังคับบัญชาที่ซับซ้อนท าให้ขั้นตอนการผ่านงานเพ่ือขอความเห็นชอบและการอนุมัติยาวขึ้น ท าให้
เสียเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะแต่ละขั้นตอนจะมีคนตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสาร หากพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะส่งเอกสารกลับมาให้แก้ไข ต้องใช้เวลาอีกหลาย
วันในการเกษียณเรื่องกลับไปใหม่ท าให้ล่าช้า ตัวอย่าง คือ โครงสร้างการเสนอหนังสือราชการ         
ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่มีหลายชั้น แต่ละชั้นต้อง
ผ่านการตรวจสอบและท าความเห็นจากผู้รับมอบหมาย ตั้งแต่ระดับเทศบาล ไปจนถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ต้องผ่านผู้พิจารณาไม่น้อยกว่า ๕-๖ คน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ส าเร็จ งบประมาณ              
ตกไป ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนที่วางไว้ 

ประเด็นสุดท้ายคือ ความกังวลว่าจะด าเนินการผิดพลาดและมีโทษทางแพ่งและ
อาญา ท าให้หัวหน้าหน่วยงานสร้างระบบตรวจสอบเพ่ิมขึ้นจากที่กฎหมายก าหนดอีกหลายขั้นตอน 
จนท าให้ระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเพ่ิมขึ้น และจ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบ
มากกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากตารางการเปรียบเทียบระยะเวลาด าเนินการและ
จ านวนผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบตามที่กฎหมายก าหนดกับระยะเวลาด าเนินการและจ านวน        
ผู้ผ่านหนังสือขอความเห็นชอบที่ปฏิบัติจริงในหน่วยงานทั้ง ๑๐ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  

๒)  ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน (System) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐต้องมี คือ บัญชีรายชื่อคู่ค้า ราคากลาง บัญชีผู้ทิ้งงาน 
คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด Check List ส าหรับการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปกติหน่วยงานของรัฐจะมีการจัดท า
ฐานข้อมูลเหล่านี้ไว้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของพัสดุ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ข้อมูลที่
มีอยู่มักกระจัดกระจายอยู่ตามส านักต่าง ๆ ไม่มีการรวบรวมไว้เป็นระบบ เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น และ
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ไม่เป็นปัจจุบัน  ท าให้ฐานข้อมูลที่มีไม่ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น ต้องเริ่มด าเนินการสืบค้นใหม่
ทุกครั้งที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังจะเห็นได้จากการประเมินความเสี่ยงของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 
๑๐ หน่วยงาน ระบุว่า มีการจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นบางครั้ง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน มีหน่วยงานเดียว
ที่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและจริงจังมาก คือ กรม
ชลประทาน  ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ มีระบบฐานข้อมูลจริง แต่มักไม่ได้จัดเก็บเป็นระบบที่สามารถสืบค้น
ได้ทั้งองค์กรอย่างรวดเร็ว 

(รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการมีอยู่ของฐานข้อมูลเพ่ือช่วยในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏในตารางที่ ๑ ภาคผนวกท่ี ๒) 

๓)   ความพร้อมของบุคลากร (Staff & Skills) 

หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยไม่ได้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่          
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจ ต้องลดการใช้งบประมาณที่ เป็น                 
งบค่าตอบแทนและสวัสดิการของข้าราชการ จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมีการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสาย Fast Track เพ่ือเตรียมคนรองรับ
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และรองรับการเกษียณอายุราชการของบุคลากรที่บรรจุตั้งแต่        
ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมาและจะเกษียณอายุตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นับจากนั้นมาก็มีการสรรหาบุคคล
เข้ามาท างานแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐปัจจุบันส่วนมากมีอายุราชการ
น้อย มีประสบการณ์ท างานไม่มากนัก บุคลากรเหล่านี้มิใช่ข้าราชการแต่เป็นพนักงานของรัฐจะมีอายุ
ประมาณ ๒๕ - ๓๐ ปี จัดอยู่ในกลุ่ม Generation X และ Y เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับการประสบ
ความส าเร็จของงาน แต่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับวิธีการ พวกนี้จึงเป็นพวกที่ไม่ให้ความส าคัญกับกฎ 
หรือระเบียบต่าง ๆ เพราะเห็นว่าเป็นตัวถ่วงการท างาน จึงไม่สนใจหาความรู้และท าความเข้าใจใน
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เท่าที่ควร  จึงไม่เป็นที่แปลกใจที่พบว่า บุคลากรของหน่วยงานของรัฐที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ค่อยมาก 
(ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ของทุกกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง ดูตารางที่ ๑.๓, ๒.๓, ๓.๓ และ ๔.๓ 
ภาคผนวกที่ ๑) เป็นปัญหาของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลายหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน 
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลแหลมฉบัง อบจ.ชลบุรี เมืองพัทยา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบุคลากร          
ในหน่วยงานเหล่านี้ส่วนมากขาดความรู้ในข้อกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดทักษะ           
ในการเลือกวิธีซื้อ/จ้าง ให้เหตุผลความจ าเป็นในการเลือกวิธีซื้อ/จ้างไม่เป็น ไม่มีประสบการณ์ในการ
ท าหน้าที่คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก จนเป็นเหตุให้การ
จัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่ทันตามแผน 

๔)  เรื่องความสอดคล้องระหว่างแผนจัดซื้อจัดจ้างกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  (Strategy) 

โดยหลักการบริหารองค์กรสมัยใหม่ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานถือเป็นแนวทาง
หลักที่ต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จต้อง
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เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) กับแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกัน  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้ในแต่ละห้วงเวลา อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงพบว่า แม้หน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง จะมีการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้ แต่เมื่อมาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือน าพัสดุไปจัดท าโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้ กลับพบว่ามิได้มีความสัมพันธ์กัน เพราะส านักหรือกองที่เป็นเจ้าของโครงการจะท าแผนจัดซื้อ
จัดจ้างเมื่อพร้อมที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  แล้วน าขึ้นประกาศเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และท า
การจัดซื้อจัดจ้างเลย  ไม่มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตั้งแต่ได้ทราบการอนุมัติงบประมาณ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งบางครั้งก็เลยเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่า
แผน บางครั้งหากมีปัญหาในทางปฏิบัติมากจนซื้อจ้างไม่ทัน งบประมาณก็จะตกไป พบในกรณีของ
เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การเคหะแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กรมชลประทาน             
ที่ด าเนินการซื้อจ้างไม่ทันตามแผน ท าให้งบประมาณตกไป  

การไม่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแต่เนิ่น ๆ เป็นเหตุให้ผู้สนใจยื่นเสนอ
ราคาเสียสิทธิและโอกาสในการเตรียมตัวเพ่ือเข้าร่วมประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน  
เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาบางรายที่เตรียมตัวเสนอราคาไม่ทัน 

๕)  ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Values) 

ตามหลักการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ การที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่องค์กร
ตั้งไว้ องค์กรต้องสร้างค่านิยมร่วมให้กับสมาชิกองค์กรให้เกิดขึ้นก่อน เพ่ือให้ค่านิยมร่วมเป็นแรงผลัก
ให้บุคลากรทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร องค์กรที่ประสบความส าเร็จจึงต้อง
สร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเสียก่อน ตัวอย่างเช่น Google 3M Southwest Airline AIS 
บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจ ากัด (มหาชน)  องค์กรเหล่านี้สามารถน าค่านิยมร่วมขององค์กรมารณรงค์ให้
พนักงานเกิดความรู้สึกร่วมกันที่จะปฏิบัติตามค่านิยมที่ก าหนดไว้ จนในที่สุดสามารถขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ   

จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า ค่านิยมร่วมขององค์กรจ านวน ๙ แห่ง เป็น
ค่านิยมประดับข้างฝา “Hanging Shared Values”  คนในองค์กรไม่สนใจ และไม่ใส่ใจที่จะท าให้
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มีเพียงหน่วยงานเดียวที่ผู้บริหารเห็นความส าคัญและใส่ใจในการผลักดันให้
บุคลากรของกรมมีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เหมาะสมกับค่านิยมแต่ละเรื่องอย่างจริงจัง  
มีการจัดท าคู่มือการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามค่านิยม และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ
บุคลากรทุกสายงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๖)  การขาดภาวะผู้น าขององค์กร  

การที่พระราชบัญญัติฯ มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ท าให้ผู้บริหารไม่กล้า
รับผิดชอบไม่กล้าใช้ดุลยพินิจ ส่งเอกสารไปหารือหลายฝ่าย จนเวลาด าเนินการที่เหลือไม่เพียงพอ 
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ส่วนมากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีจ านวนที่ผ่านหนังสือความเห็นชอบมากกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดหลายเท่า (ดูจากตารางเปรียบเทียบ ๔.๑ – ๔.๑๐ )  

๗)  วัฒนธรรมการท างาน (Style) 

วัฒนธรรมการท างานของแต่ละหน่วยงานมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ภาครัฐ เนื่องจากเป็นสิ่งที่พัฒนามาจากค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์กร เนื่องจากค่านิยมเป็น
รากฐานของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเกิดจากความเชื่อ
และค่านิยมที่ผู้ปฏิบัติสร้างขึ้นมาร่วมกัน ในหน่วยงานขนาดใหญ่มีการบริหารงานแบบราชการ  
ก็มักจะมีวัฒนธรรมการท างานแบบราชการ ที่ให้ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคง
วาในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นคง มุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของ
การท างาน มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความส าเร็จขององค์กร
เกิดจากความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบได้ในหน่ วยงานที่เป็นกลุ่ม
อย่าง เช่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
การเคหะแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยา และองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดชลบุรี   ในขณะที่วัฒนธรรมแบบมุ่งสัมฤทธิ์  ( Achievement Oriented Culture)  
ให้ความส าคัญกับการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผู้น ามุ่งเห็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย มุ่งให้บริการลูกค้า  
มุ่งผลส าเร็จจึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขัน เชิงรุก ความสามารถริ่เริ่มของบุคคล และพึงพอใจต่อการ
ท างานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ค่านิยมที่มุ่งการเอาชนะจึงเป็นเสมือนกาว
เชื่อมทุกคนในองค์กรเข้าด้วยกัน  เป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ความแตกต่างในวัฒนธรรมการท างานมีผลท าให้บุคลากรของหน่วยงานมีรูปแบบ
การท างาน (Style) ที่แตกต่างกัน จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานโดยตรง หน่วยงานที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งสัมฤทธิ์ จนท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประสบความส าเร็จ แม้จะมีปัญหาเรื่องการท างานเป็นทีม 
การจัดซื้อจัดจ้างจึงด าเนินไปได้ด้วยดี ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบตามที่วางแผนไว้ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่หน่วยงานที่มีวัฒนธรรมราชการกลับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผน งบประมาณหลายโครงการตกไปเนื่องจากมีปัญหาการปฏิบัติที่ยุ่งยากเกิดขึ้นทุกขั้นตอน 
ต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น กรมชลประทาน การเคหะแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) เทศบาลนครแหลมฉบัง เมืองพัทยา จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี           
เป็นต้น 

๔.7.๒ ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง มีดังนี ้
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๑) ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทอร์นิกส์ (e-GP) 

การบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เป็นปัญหาเชิงระบบ
อันดับหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
กฎหมายฉบับใหม่พบปัญหาในการบันทึกข้อมูลตลอดเวลา ส่วนมากมาจากการที่กรมบัญชีกลางมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบในขณะที่ปฏิบัติงานและมิได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ การเข้า
ระบบไม่ได้เพราะมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องมาด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้ต้องจ่าย  
ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค เพ่ิมขึ้น เวลามีปัญหาไม่สามารถหารือกับผู้ดูแลระบบของ
กรมบัญชีกลางได้ หรือหากสามารถติดต่อได้ค าแนะน าที่ได้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบก็ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๒) ปัญหาเรื่องการตรวจสอบท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ปัจจุบันส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ใช้การ
ตรวจสอบตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความหลากหลายและ
ต้องการได้ความชัดเจนในการปฏิบัติตามระเบียบหรือตีความข้อกฎหมายตามที่กฎหมายก าหนด และ
ใช้ดุลยพินิจตีความกฎหมายแตกต่างกันในแต่ละคน เป็นผลท าให้ข้อท้วงติงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ยากแก่การปฏิบัติตาม สร้างความสับสนและกังวลใจแก่ผู้รับตรวจ 

๓) ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและความไม่สอดคล้องระหว่างบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติฯ กับระเบียบปฏิบัติ หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่าง ระเบียบปฏิบัติ ค าสั่ง 
และประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการวินิจฉัย ออกให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็น
แนวทางการท างาน  

มีผลท าให้เกิดปัญหาในการตีความเมื่อต้องปฏิบัติจริง ที่รวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ 

ก.  เรื่องบทนิยามไม่ชัดเจน ต้องตีความโดยเชื่อมโยงกับกฎหมายหลายฉบับ 
สร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติ 

ข.  กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนดไม่ชัดเจน 
และความไม่สอดคล้องของกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ สร้างผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ก)   การจั ดท า ร่ า งขอบเขตของงาน  ( TOR) หรื อรายละ เ อียด   
คุณลักษณะเฉพาะ 
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การที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไว้ และไม่ได้ก าหนดว่าหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท า ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดเช่น เดียวกับขั้นตอนอ่ืน และในระเบียบ        
ที่รัฐมนตรีก าหนดก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง และเงื่อนเวลา          
ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และไม่ได้ก าหนด
องค์ประกอบ องค์ประชุม การประชุม และการลงมติ ส าหรับกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ท าให้ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องรอ
ให้มีการจัดท าและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
ส่งผลให้การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรือจ้าง
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ เช่น วัตถุประสงค์การใช้งานต้องการพัสดุที่มีเทคโนโลยี
หรือเทคนิคหรือคุณภาพสูง แต่ผู้จัดท ารายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุก าหนดเกณฑ์ราคาอย่างเดียว
ส่งผลให้เจ้าของโครงการไม่ได้ใช้พัสดุที่มีเทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือคุณภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งาน ตามหลักการความคุ้มค่าของกฎหมาย รวมทั้งมีการตีความไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่
หรือคณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและท าความเห็นเพ่ือเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในหลายขั้นตอนก่อนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  ส่งผลให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ได้พัสดุไม่ทันต่อก าหนดเวลาที่ต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ       
ตามหลักการความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกฎหมาย 

นอกจากนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ            
เป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ไม่เคยมีใน
ระเบียบเดิม หัวหน้าของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่จึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการแต่ไม่ได้ก าหนดองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการ หรือก าหนดแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ท าให้ถูกท้วงจากฝ่ายตรวจสอบว่าด าเนินการ  
ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข) การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

การที่กฎหมายก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อน” ท าให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติในการตีความว่าหน่วยงานของรัฐต้องใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อนเท่านั้น หรือสามารถเลือกใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามกรณีที่ก าหนดใน             
(ก) – (ซ) ท าให้หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามกรณีที่มีวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไม่ยุ่งยากและได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าและประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และไม่ต้องประกาศเผยแพร่ราคากลาง โดยจัดท าโครงการของบประมาณ
ประจ าปีในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงาน
ตีความว่า การจัดซื้อจัดจ้างต้องเริ่มด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไปก่อน แล้วจึงจะด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนที่
กฎหมายก าหนด ท าให้เสียเวลา เพราะการด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้
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เวลาด าเนินการทั้งกระบวนการไม่น้อยกว่า ๕๐ วันหากด าเนินการแล้วไม่ได้ผลต้องด าเนินการใหม่ 
เท่ากับเสียเวลาไปถึง ๕๐ วันท าการ จะมีผลให้ด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนไม่ทัน และงบประมาณต้องตกไป 
ดังที่ เกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา ที่ด าเนินการด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกโครงการ ท าให้เสียเวลาในการด าเนินการยาวนาน จนเป็นเหตุให้งบประมาณ
ตกไป และท าให้ผู้บริหารถูกสั่งปลดด้วยมาตรา ๔๔  

ค)  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์   
ให้ชัดเจนและประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศ         
เชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แต่ไม่ได้ก าหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าให้เป็นไปตามระเบียบ               
ที่รัฐมนตรีก าหนด และในระเบียบก็ไม่ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบ ตัวอย่าง หรือแนวทางในการ
ก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไว้ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการตีความที่
ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจ ซึ่งส่วนใหญ่เกรงกลัวว่าจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ 
หรือถูกร้องเรียน ว่ามีการก าหนดเงื่อนไขอันเป็นการกีดกันหรือเอ้ืออ านวยแก่รายใดอย่างไม่เป็นธรรม 

การไม่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง ในการก าหนดน้ าหนักของ 
แต่ละเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ท าให้การก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่เป็นไปตามข้อก าหนดบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของระเบียบกฎหมาย เช่น ตามวัตถุประสงค์การใช้งานต้องการพัสดุซึ่งมีเทคนิคหรือคุณภาพสูง          
สูงมาก หรือสูงมากเป็นพิเศษ แต่ก าหนดเกณฑ์ราคาอย่างเดียว หรือใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ด้าน
เทคนิคหรือด้านคุณภาพ แต่ก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์ราคาไว้มากและก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ด้าน
เทคนิคหรือด้านคุณภาพไว้น้อย เช่น ร้อยละ 50 : 50 หรือร้อยละ 40 : 60 ท าให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้
คะแนนเกณฑ์ด้านเทคนิคหรือด้านคุณภาพต่ า แต่เสนอราคาต่ ามากท าให้ได้คะแนนเกณฑ์ราคาสูงมาก
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างด้วยคะแนนรวมที่สูงกว่า ส่งผลให้เจ้าของโครงการไม่ได้ใช้พัสดุที่มีเทคนิค
หรือคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ตามหลักการความคุ้มค่าของกฎหมาย 

ง) การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบและ
ปิดประกาศ 

ตามกฎหมายใหม่ก าหนดให้จัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีในระบบและปิดประกาศ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน แต่ไม่ได้ก าหนดให้ชัดเจน
ว่าต้องจัดท าและเผยแพร่เมื่อใด (อาจรีบจัดท า หรือจัดท าทันที หรือจัดท าเมื่อใดก็ได้หลังจาก 
ที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว) เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการตีความที่ 
ไม่ตรงกัน ผู้ปฏิบัติเกรงกลัวว่าจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ ว่าไม่รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามแผน   
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การไม่ก าหนดว่าต้องประกาศเมื่อใด แต่ก าหนดให้รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หลังจากประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว ท าให้ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เลือกที่จะ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเมื่อพร้อมที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เพ่ือให้
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีตามแผน และไม่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนให้ยุ่ งยาก 
แต่ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่รู้ว่าหน่วยงานของรัฐ จะซื้อหรือจ้างพัสดุใดบ้าง จ านวนเท่าใด ในช่วง
เวลาใด เพ่ือประโยชน์ในการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและจัดเตรียมพัสดุไว้ให้เพียงพอกรณีได้เป็น
คู่สัญญา ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และผู้บริหารไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ ควบคุม และ
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ใช้พัสดุทันต่อความต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตามหลักการความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกฎหมาย 

จ) การยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

การก าหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารผ่านทางระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านทาง
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็น
อุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าเอกสารนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารดังกล่าวมาส่งในภายหลังมีปัญหาในทางปฏิบัติว่า “เอกสาร 
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ” เป็นเอกสารใด จ านวนเท่าใด 
หน่วยงานของรัฐมิอาจคาดหมายได้ว่าเอกสารดังกล่าวจะมีปริมาณเท่าใด เพราะผู้ยื่นข้อเสนอจะ
คิดเห็นเองว่าเอกสารใดเป็นสาระส าคัญที่จะท าให้ได้คะแนนทางด้านเทคนิค ส่งผลให้โครงการที่มี
ขนาดใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีพิเศษหรือมีเทคนิคพิเศษหรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน 
หรือต้องผลิตจ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความ
ช านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง ซึ่งมีเอกสารในการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก เป็นภาระและอุปสรรค
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเอกสารนั้นเข้าระบบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่มี
ศักยภาพทางด้านนี้หรือไม่มีแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารนั้นย่อมเสียโอกาสที่จะยื่นข้อเสนอ 
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์สูงสุดที่ควรได้รับจากการประกวดราคา  ตามหลักการความ
คุ้มค่าของพระราชบัญญัติ 

ฉ) การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มี
การยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้มีการพิจารณาคุณสมบัติและให้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค  เป็นปัญหาทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการไม่สามารถ
คาดหมายได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะมีเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันหรือไม่ 
อย่างไร ท าให้ไม่สามารถหาเหตุผลที่จะก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าก่อน ตามที่ระเบียบก าหนดได้ 
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และเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการส่วนใหญ่เกรงกลัวว่าหากไม่มีเหตุผลเพียงพออาจถูกทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบ หรือถูกอุทธรณ์ หรือถูกร้องเรียน ว่าเป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือพิจารณาที่              
กีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่รายหนึ่งรายใดได้ เมื่อเกิดปัญหาในการตีความที่ไม่ตรงกันจึงเลือกที่จะ  
ไม่ก าหนดเป็นเงื่อนไขดังกล่าว  

ช) การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

การก าหนดให้คณะกรรมการจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ในเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกับ
คณะกรรมการ ในการพิมพ์ จัดเรียง เข้าเล่มหรือใส่แฟ้ม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ที่มีเอกสาร
ประกอบการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก และที่มีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนมาก ซึ่งตามระเบียบเก่าเป็นหน้าที่
ของผู้ค้าแต่ละรายเป็นผู้จัดท าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคดังกล่าว แต่ตามระเบียบใหม่เจ้าหน้าที่
และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้จัดพิมพ์แทนผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย ไม่ว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนเท่าใด หรือมีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอปริมาณมากน้อย
เพียงใด เป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการและเสียเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานของรัฐเป็นจ านวน
มาก ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าเล่ม ค่าแฟ้มใส่เอกสาร ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งเป็นการสร้างภาระให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการพิมพ์จัดเรียง เข้าเล่ม หรือใส่แฟ้ม และเสียเวลา  
ที่ควรได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่ หรือมีเทคนิคพิเศษ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการ (โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ  หรือมี
ทักษะสูง ซึ่งมีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
จ านวนมาก) โดยไม่มีเหตุผลว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ เกิดความคุ้มค่า ความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือป้องกันปัญหาการทุจริต ตามวัตถุประสงค์ หลักการ 
แนวทาง และเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 

ซ) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

การก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นชอบและผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้วในระบบ ส าหรับการซื้อหรือจ้างพัสดุทุกวิธี  
รวมทั้งที่ใช้ในราชการลับ หรืองานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เป็นราชการลับ หรือเป็นความลับ หรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือเกี่ยวกับความม่ันคงของของสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ 
กรณีซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรงย่อมไม่มี
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ การแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบเพ่ือให้ผู้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ จึงเป็นการสร้างภาระท่ีเกินความจ าเป็นแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่   
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ฌ)  การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการน าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด     
คุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ 
มีหลักฐานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน ย่อมเป็นการด าเนินการตามหลักการความโปร่งใส 
แล้ว การก าหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ   
จึงเป็นการสร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรอหรือ
ชะลอการท าสัญญาไว้ไม่น้อยกว่า ๙ วัน แม้จะไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ และหากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ก็ต้องรอต่อไป
อีกจนกว่าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ (ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์) ไม่ว่าผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร   

ญ)  การบริหารสัญญา 

การไม่ก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติหน้าที่ และแบบหรือตัวอย่างหลักฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าใครต้องเป็นผู้ลงนามใน
หนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ใครต้อง
เป็นผู้อนุมัติกรณีที่มีการขยายเวลาท าการตามสัญญา (ซึ่งต้องมีการแก้ไขสัญญาให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา) และกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้แต่คู่สัญญาได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ใครจะมี
อ านาจในการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เพราะการบอกเลิกสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารสัญญาซึ่งตามพระราชบัญญัติเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ตาม
ระเบียบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้  เป็นปัญหาทางปฏิบัติ   
ในการตีความที่ไม่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบและท าความเห็นเป็นล าดับชั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ  
ผู้ได้รับมอบอ านาจ  

๔) การเร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล   

ปัจจุบันกรมบัญชีกลางในฐานะที่ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ มีหน้าที่เร่งรัด
ให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เม็ดเงินสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
รวดเร็ว ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐจะจัดท าการซื้อหรือจ้างพัสดุเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้า 
รัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้
ผูกพันให้รวดเร็ว โดยการจัดท า Benchmark การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส หน่วยงานใด 
ไม่สามารถด าเนินการได้จะถูกขึ้นบัญชีด าเป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ  
จะได้รับการลงโทษจากรัฐบาล ดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงพยายามเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมาก  
ซึ่งมีผลกระทบในด้านบวกและลบ ในด้านบวกคือเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศรวดเร็ว  
แต่ผลกระทบด้านลบคือ หน่วยงานของรัฐต้องเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ผู กพันหนี้ได้ตาม 
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Benchmark ของรัฐบาล การเร่งรัดด าเนินการท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย สร้างความกังวลใจกับ    
ผู้ปฏิบัติ บางหน่วยงานจึงชะลอการด าเนินงาน หรือไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ไปใช้งบอ่ืนที่สามารถ
ด าเนินการได้ด้วยระเบียบอ่ืน ๆ ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เช่น กรณีจังหวัดนนทบุรี คืนเงิน
งบประมาณแล้วไปใช้เงินรายได้ของจังหวัดในลักษณะอ่ืนแทน  กรณีเทศบาลนครแหลมฉบัง ปล่อยให้
งบประมาณตกไป แล้วจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยใช้งบประมาณประเภทอ่ืน ๆ ที่มีระเบียบรองรับให้
ด าเนินการได้ด้วยความยืดหยุ่นมากกว่า เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานข้างต้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
ด้วยเหตุนี้คณะที่ปรึกษาจึงท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด 
เพ่ือจะได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้กับการศึกษาในครั้งนี้ รายละเอียดจะน าเสนอในหัวข้อ ๔.8 
 

๔.8   การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด รวมทั้งแผนบริหาร            
ความเสี่ยง (ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ) 

ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๓ ว่าคณะที่ปรึกษาจะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด 
และจะน าประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง มาท าการหาค่าความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย โดย
ใช้เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) เป็น
ผู้ออกแบบ  ซึ่งมีการก าหนดไว้เป็นค่าคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ความหมาย 

๑.๐๐ – ๔.๘๐ ระดับความเสี่ยงสูงต่ ามาก 

๔.๘๑ – ๙.๖๐ ระดับความเสี่ยงต่ ามาก 

๙.๖๑ – ๑๔๔๐ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

๑๔.๔๑ – ๑๙.๒๐ ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๙.๒๑ – ๒๕.๐๐ ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ หน่วยงาน ปรากฏในตารางที่ ๔.๑๑  
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ตารางที่ ๔.๑๑ : แสดงการจัดระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน 
ของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ัง ๑๐ หน่วยงาน 

 

 
ข้อที ่

 
ประเด็นความเสี่ยง 

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น 

(ค่าเฉลี่ย) 

ผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

๑ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชกีลางยังไม่เสถียร         
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเตมิแนวทางการปฏิบัติบ่อย 
สร้างความสับสนกบัผู้ปฏิบัต ิ

3.84 ๓.๘๗ ๑๔.๘๖ 

๒ บางห้วงเวลามีปรมิาณงานมากกว่าปริมาณเจ้าหน้าท่ี
ของแต่ละส านักและเจ้าหน้าท่ีที่รบัผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๓.๘๑ ๓.๗๒ ๑๔.๑๗ 

๔ ความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญตัิฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ สร้างภาระการใช้ดุลยพินิจแก่
หน่วยงานภาครัฐมาก 

๓.๖๘ ๓.๖๗ ๑๓.๕๔ 

๓ การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
ทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์       
(e-GP) ท าให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการพมิพ์เอกสาร        
เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการแก่หน่วยงาน 

๓.๖๙ ๓.๕๓ ๑๓.๐๓ 

๘ มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถ
เข้าระบบในเวลาราชการได้ ต้องด าเนินการหลังเวลา
ราชการ ท าให้เสยีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา               
ค่าสาธารณูปโภคขณะปฏิบตัิงาน) 

๓.๖๐ ๓.๕๓ ๑๒.๗๑ 

๕ ค าช้ีแจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตัิมาก สร้างความไม่มั่นใจแก่     
ผู้ปฏิบัต ิ

๓.๔๕ ๓.๕๙ ๑๒.๓๙ 

๑๐ มีขั้นตอนในการด าเนินการอนุมตัิ จัดซื้อจัดจ้าง       
ท าสัญญา ท่ียาวและผ่านจดุที่ต้องวินิจฉัยหลายจุด  
ท าให้มีการต้องเริม่ต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง 
เสียเวลา เสียโอกาส 

๓.๔๕ ๓.๕๕ ๑๒.๒๕ 

๙ งบประมาณที่ตั้งไว้เกดิจากการวิเคราะหโ์ครงสร้าง  
ของกิจกรรมที่ต้องด าเนินงานอย่างละเอียด 

๓.๖๔ ๓.๓๕ ๑๒.๑๙ 

๖ เมื่อเกิดปญัหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ทันทีทางโทรศัพท์ ต้องไปหารือด้วยตนเอง 

๓.๔๖ ๓.๔๗ ๑๒.๐๑ 

๗ งบประมาณในการจดัท าโครงการเกิดจากการ
วิเคราะห์วตัถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์โดยคณะท างาน
ภายในกลุ่มงาน/ส านัก 

๓.๕๒ ๓.๒๔ ๑๑.๖๖ 
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๑๓ เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาด        
ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ  

๓.๒๙ ๓.๔๕ ๑๑.๓๕ 

๑๗ การที่รัฐบาลมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยลง เนื่องจาก
จะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ ท าให้ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐ ไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หากด าเนินการแล้วผดิระเบียบฯ ที่ก าหนด
ไว ้

๓.๒๔ ๓.๒๑ ๑๑.๑๘ 

๑๕ การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ ท าให้
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเผชิญกับรูปแบบการท างานท่ี
หลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรูปแบบ
การท างาฯ แบบประสานประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๔๓ ๓.๓๕ ๑๑.๑๕ 

๑๖ ส านักเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบทบาทการบริหาร
สัญญา 

๓.๓๐ ๓.๓๖ ๑๑.๐๑ 

๑๔ สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ ครุภณัฑ์และการจา้ง
การต้องบันทึกข้อมูลผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี แรงงานเสริม เพื่อด าเนินการลง
ข้อมูลของหน่วยงาน 

๓.๓๔ ๓.๒๘ ๑๐.๙๖ 

๑๑ การตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน          
ที่เน้นการปฏิบตัิงานตามพันธกิจทางกฎหมาย ท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการโครงการบางโครงการได้ 
เนื่องจากไม่ใช่ภารกจิหลักของหนว่ยงาน 

๓.๓๑ ๓.๒๙ ๑๐.๘๙ 

๒๖ มีการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพิ่มเตมิจากขั้นตอนที่ก าหนดตามระเบียบ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

๓.๓๕ ๓.๒๓ ๑๐.๘๒ 

๒๑ เจ้าหน้าท่ีที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ 
ขาดความเข้าใจในระเบียบที่ปฏิบตัิอย่างถ่องแท้ ท าให้
ต้องหารือตลอดเวลา 

๓.๑๙ ๓.๓๗ ๑๐.๗๕ 

๒๐ เจ้าหน้าท่ีที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ 
ขาดความเข้าใจในการด าเนินการตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างท้ังระบบ เพราะมีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีของแต่ละส านักด าเนินการเป็นส่วนเสีย้ว 

๓.๑๘ ๓.๓๕ ๑๐.๖๕ 

๒๒ มีการจัดท าคู่มือแสดงวิธีการและขัน้ตอนในการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างแต่ละวิธีตามที่ระเบยีบฯ 
ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และ
ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบตัิทราบโดยทั่วถงึ 

๓.๒๕ ๓.๒๖ ๑๐.๕๙ 
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๒๔ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านักไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ข้ึนอยู่กับการตคีวามของ
คณะกรรมการที่แตล่ะส านักแต่งตัง้ 

๓.๒๗ ๓.๒๒ ๑๐.๕๒ 

๑๒ เจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติต่องานการซื้อจ้างว่าเป็นภาระงาน
ที่ไม่ใช่หน้าท่ีของส านัก ฝ่ายจดัหาควรด าเนินการให้
ทั้งหมด 

๓.๒๕ ๓.๒๒ ๑๐.๔๖ 

๑๘ เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาด      
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบอย่างถ่องแท้ 

๓.๒๔ ๓.๔๕ ๑๐.๔๓ 

๒๙ เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาด     
ความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการที่ส านักต้องการซื้อ
หรือจ้าง ท าให้ไมส่ามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
คุณลักษณะของสินค้าท่ีซื้อหรือขอบเขตของงาน
บริการที่จ้างได ้

๓.๑๔ ๓.๓๑ ๑๐.๓๙ 

๑๙ การเร่งรดัการผูกพันหนี้ของส านักงบประมาณตาม     
มติคณะรัฐมนตรี ท าให้เกดิความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานบกพร่อง ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
เลือกไม่ด าเนินการเพื่อความปลอดภัย 

๓.๑๓ ๓.๒๘ ๑๐.๒๗ 

๓๐ เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ         
ขาดความสามารถในการประยุกตใ์ช้ข้อหารือท่ีได้รับ
จากฝ่ายจดัซื้อจัดจ้างกับงานจัดซือ้จัดจ้างท่ีมีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกัน 

๓.๑๔ ๓.๒๑ ๑๐.๐๘ 

๒๓ งบประมาณในการจดัซื้อพัสดุและบริการเกดิจาก         
การสั่งการของผู้บริหารของหน่วยงาน 

๓.๒๘ ๓.๐๖ ๑๐.๐๔ 

๒๕ เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการจัดซือ้จัดจ้างขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ท าให้ไม่สามารถควบคุมและก ากับการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๓.๐๗ ๓.๒๗ ๑๐.๐๔ 

๒๔ เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการจัดซือ้จัดจ้างขาด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ระเบียบข้อบังคับ       
ในสถานการณ์ซื้อจ้างที่แตกต่างไป 

๓.๐๙ ๓.๒๒ ๙.๙๕ 

๒๘ มีการจัดท า Check list ที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
ตามที่ระเบียบก าหนดและแนบไวพ้ร้อมเอกสารการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง เพ่ือให้ผู้ลงนามเกิดความ
มั่นใจ 

๓.๑๙ ๓.๐๙ ๙.๘๖ 
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๓๖ มีการจัดท าบญัชีคู่ค้าท่ีเป็นปัจจุบนัและบรรจไุว้ใน
ระบบฐานข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว และเปน็ปัจจุบัน 

๓.๑๕ ๓.๐๙ ๙.๘๓ 

๓๑ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังท างานแบบตอบสนองความ
ต้องการเมื่อถูกร้องขอ (Reaction to Request)        ขาด
การท างานแบบ Proactive to Plan 

๓.๐๘ ๓.๑๗ ๙.๗๖ 

๒๖ กลุ่มงาน/ส านักต่าง ๆ จดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างโดย
ไม่มีการประชุมร่วมกัน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างบางห้วง
เวลามีปริมาณมากเกินความ สามารถของฝ่ายจัดหาจะ
ด าเนินการได้ทัน 

๓.๐๖ ๓.๑๘ ๙.๗๓ 

๓๒ ส านักในหน่วยงานมองการจดัซื้อจดัจ้างเป็นเรื่องที่ถูก
มอบหมายให้เป็นภาระต้องท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้
ความส าคญักับการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วหากยัง
ไม่มั่นใจในประเด็นทีเ่ป็นปัญหา บางส านักเก็บเรื่องไม่
ด าเนินการต่อ 

๒.๙๙ ๓.๒๓ ๙.๖๖ 

๓๔ ทุกส านักท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง    
ขาดการท างานแบบบูรณาการ เปน็ “Collective Gain” 

๓.๐๔ ๓.๑๕ ๙.๕๘ 

๓๕ ส านักเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้องค์ความรู้
ที่สั่งสมไวไ้มส่ามารถน ามาใช้ได้อยา่งสม่ าเสมอ 

๓.๐๐ ๓.๑๙ ๙.๕๗ 

๓๓ มีการจัดท าข้อมลูราคากลางของพัสดุและบริการ        
ที่เป็นปัจจุบันและบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว
และเป็นปจัจุบัน 

๓.๐๙ ๓.๐๙ ๙.๕๕ 

๓๘ การที่มีการก าหนดให้ต้องซื้อสินคา้และบริการจาก
ชุมชน ท าให้ได้สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานและต้องซื้อ
เพราะเป็นพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสรมิหรือสนับสนุน 

๒.๘๖ ๒.๙๐ ๙.๒๔ 

๓๙ มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการเป็นระบบ และมีการจัดท าระบบข้อมูล
ผู้ทิ้งงานเผยแพร่ในระบบการบริหารพัสดุของ
หน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและเป็นปจัจุบัน 

๒.๙๘ ๓.๐๙ ๙.๒๑ 

๓๙ ส านักและฝ่ายจัดหาท างานไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่าง
ท างานท่ีตนรับผิดชอบ ไม่มีการหารือร่วมกันในการ
ประชุมของคณะกรรมการแต่ละชดุ 

๒.๘๙ ๓.๐๖ ๘.๘๔ 

๓๗ ส านักท่ีเป็นเจ้าของโครงการไม่ใหค้วามส าคญักับการ
สร้างความเข้าใจในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างท่ีระบุไว้
ในระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 

๒.๘๘ ๓.๒๓ ๘.๘๔ 
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ข้อที ่

 
ประเด็นความเสี่ยง 

โอกาสที่จะ
เกิดขึ้น 

(ค่าเฉลี่ย) 

ผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย) 

ระดับ
ความเสีย่ง 

๔๒ เจ้าหน้าท่ีของแต่ละส านักหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ียัง
มีประเด็นที่เป็นปญัหา และรักษาแต่ผลประโยชน์ของ
ตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของหน่วยงาน 

๒.๘๒ ๓.๑๑ ๘.๗๗ 

๔๑ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยการร้องเรียนผ่านศูนย์
ด ารงธรรมหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างชะงักงัน 

๒.๘๓ ๓.๐๒ ๘.๕๕ 

๔๓ คุณภาพคนท่ีมาท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังไมไ่ด้
มาตรฐาน ส่วนมากมาเพราะอยากได้ต าแหน่ง หรือถูก
ย้ายมาเพื่อเป็นการลงโทษ 

๒.๗๕ ๓.๐๖ ๘.๔๒ 

๔๔ งบประมาณในการจดัท าโครงการไม่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

๒.๕๗ ๒.๘๘ ๗.๔๐ 

๔๖ มีการแทรกแซงของผู้บรหิารระดับสูง (รัฐมนตรี ผู้ช่วย
รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี) ในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 

๒.๓๙ ๒.๗๕ ๖.๕๗ 

๔๗ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิหน้าที่ของส านักและฝา่ยจัดหาไม่ได้
รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูง และ เพื่อน
ร่วมงาน 

๒.๓๒ ๒.๕๙ ๖.๐๐ 

 

คณะที่ปรึกษาได้น าประเด็นปัญหาทั้ง ๔๗ ข้อมาท าการจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ปรากฏในตารางที่ ๔.๑๒ 

ตารางที่ ๔.๑๒ : แสดงระดับความเสี่ยงของประเด็นความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐที่ เป็นกลุ่มตัวอย่า งทั้ง ๑๐ 
หน่วยงาน เป็นประเด็นที่ต้องหาทางแก้ไข 

 

 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

 
๑. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชกีลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเตมิแนวทางการปฏิบตัิบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ 
สูง 

(ค่าเฉลี่ย = ๑๔.๘๖) 
๒. บางห้วงเวลามีปรมิาณงานมากกว่าปริมาณเจ้าหน้าท่ีของแต่ละส านกัและเจา้หน้าท่ี

ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๔.๑๗) 

๓. ความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญตัิฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ สร้างภาระ
การใช้ดุลยพินิจแก่หน่วยงานภาครัฐมาก 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๓.๕๔) 
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ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

 
๔. การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)      
ท าให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการแก่หน่วยงาน 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๓.๐๓) 

๕. มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลาราชการได้ 
ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ค่าล่วงเวลา                  
ค่าสาธารณูปโภคขณะปฏิบตัิงาน) 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๒.๗๑) 

๖. ค าช้ีแจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมายโดย
เจ้าหน้าท่ีของกรมบัญชีกลางไมเ่ปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจใน
การปฏิบัตมิาก สร้างความไม่มั่นใจแก่ผู้ปฏิบตัิ 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๒.๓๙) 

๗. มีขั้นตอนในการด าเนินการอนุมตัิ จัดซื้อจัดจ้าง ท าสญัญา ที่ยาวและผ่านจุดที่ต้อง
วินิจฉัยหลายจุด ท าให้มีการต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง เสยีเวลา เสีย
โอกาส 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๒.๒๕) 

๘. งบประมาณที่ตั้งไว้เกดิจากการวิเคราะหโ์ครงสร้างของกิจกรรมทีต่อ้งด าเนินงาน
อย่างละเอียด 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๒.1๙) 

๙. เมื่อเกิดปญัหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์ ต้องไป
หารือด้วยตนเอง 

ปานกลางค่อนข้างสูง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๒.๐1) 

๑๐. งบประมาณในการจดัท าโครงการเกิดจากการวิเคราะห์วัตถุประสงคข์องแผน        
กลยุทธ์โดยคณะท างานภายในกลุม่งาน/ส านัก 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย= ๑๑.๖๖) 

๑๑. เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในระเบยีบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งต่าง ๆ  

ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = ๑๑.๓๕) 

๑๒. การที่รัฐบาลมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยลง เนื่องจากจะมีการเลือกตัง้ในเร็ววันนี้ 
ท าให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
หากด าเนินการแล้วผิดระเบียบฯ ที่ก าหนดไว ้

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๑.๑๘) 

๑๓. การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ ท าให้ฝ่ายจดัซื้อจัดจ้างเผชิญกับ
รูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรปูแบบการ
ท างาน แบบประสานประโยชน์ร่วมกัน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๑.๑๕) 

๑๔. ส านักเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบทบาทการบริหารสัญญา 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๑.๐๑) 

๑๕. สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ ครุภณัฑ์และการจา้งการต้องบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี แรงงานเสรมิ เพื่อด าเนินการลง
ข้อมูลของหน่วยงาน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๙๖) 

๑๖. การตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่น้นการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ทางกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการบางโครงการได้ เนื่องจากไม่ใช่
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๘๙) 

๑๗. มีการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัต ิงานเพิ่มเตมิจากขั้นตอนที่ก าหนด   
ตามระเบียบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๘๒) 
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ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

 
๑๘. เจ้าหน้าท่ีที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจในระเบียบ      

ที่ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ท าให้ต้องหารือตลอดเวลา 
ปานกลาง  

(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๗๕) 
๑๙. เจ้าหน้าท่ีที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจในการ

ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ เพราะมีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีของแต่ละส านักด าเนินการเป็นส่วนเสีย้ว 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๖๕) 

๒๐. มีการจัดท าคู่มือแสดงวิธีการและขัน้ตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งแต่ละวิธี
ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผูป้ฏิบตัิใช้เป็นแนวทางการปฏิบัต ิและถา่ยทอดให้ผู้
ปฏิบัติทราบโดยทั่วถึง 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๕๙) 

๒๑. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ขึ้นอยู่กับการ
ตีความของคณะกรรมการที่แตล่ะส านักแต่งตั้ง 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๕๒) 

๒๒. เจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติต่องานการซื้อจ้างว่าเป็นภาระงานท่ีไม่ใช่หน้าท่ีของส านัก ฝ่าย
จัดหาควรด าเนินการให้ทั้งหมด 

ปานกลาง (ค่าเฉลีย่= 
๑๐.๔๖) 

๒๓. เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการ
ที่ส านักต้องการซื้อหรือจ้าง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
คุณลักษณะของสินค้าท่ีซื้อหรือขอบเขตของงานบริการที่จ้างได้ 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๔๓) 

๒๔. การเร่งรดัการผูกพันหนี้ของส านักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ท าให้เกิด
ความเสีย่งในการปฏิบตัิงานบกพรอ่ง ข้าราชการและพนักงานของรัฐเลือกไม่
ด าเนินการเพื่อความปลอดภัย 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๓๙) 

๒๕. เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ขาดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ข้อหารือท่ีได้รับจากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกับงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกัน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๒๗) 

๒๖. งบประมาณในการจดัซื้อพัสดุและบริการเกดิจากการสั่งการของผู้บรหิารของ
หน่วยงาน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๐๘) 

๒๗. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าใหไ้มส่ามารถควบคุมและก ากับการปฏบิัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๐๔) 

28. เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการจัดซือ้จัดจ้างขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้
ระเบียบข้อบังคับในสถานการณ์ซือ้จ้างที่แตกต่างไป 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๐๔) 

๒๙. เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการจัดซือ้จัดจ้างขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้
ระเบียบข้อบังคับในสถานการณ์ซือ้จ้างที่แตกต่างไป 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๑๐.๐๔) 

๓๐. มีการจัดท า Check list ที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามที่ระเบียบก าหนดและ
แนบไว้พร้อมเอกสารการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อให้ผู้ลงนามเกดิความมั่นใจ 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๙๕) 

๓๑. มีการจัดท าบญัชีคู่ค้าท่ีเป็นปัจจุบนัและบรรจไุว้ในระบบฐานข้อมลูการจัดซื้อ           
จัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ได้รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๘๖) 

๓๒. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังท างานแบบตอบสนองความต้องการเมื่อถูกร้องขอ (Reaction 
to Request) ขาดการท างานแบบ Proactive to Plan 

ปานกลาง (ค่าเฉลีย่= 
๙.๘๓) 
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ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

 
๓๓. กลุ่มงาน/ส านักต่าง ๆ จดัท าแผนการจัดซื้อจดัจ้างโดยไม่มีการประชุมร่วมกัน        

ท าให้การจัดซื้อจดัจ้างบางห้วงเวลามีปริมาณมากเกินความ สามารถของฝ่ายจัดหา
จะด าเนินการได้ทัน 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๗๖) 

๓๔. ส านักในหน่วยงานมองการจดัซื้อจดัจ้างเป็นเรื่องที่ถูกมอบหมายให้เป็นภาระต้อง
ท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้ความส าคญักับการต้องด าเนินการอย่างรวดเรว็หากยังไม่
มั่นใจในประเด็นที่เป็นปัญหา บางส านักเก็บเรื่องไมด่ าเนินการต่อ 

ปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๗๓) 

๓๕. ทุกส านักท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ขาดการท างานแบบบูรณาการ 
เป็น “Collective Gain” 

ปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๖๖) 

๓๖. ส านักเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้องค์ความรู้ที่สั่งสมไวไ้ม่สามารถน ามาใช้
ได้อย่างสม่ าเสมอ 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๕๘) 

๓๗. มีการจัดท าข้อมลูราคากลางของพัสดุและบริการที่เป็นปัจจบุันและบรรจไุว้ใน
ระบบฐานข้อมลูการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สามารถเรียกใช้ไดร้วดเร็วและ 
เป็นปัจจุบัน 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๕๗) 

๓๘. การที่มีการก าหนดให้ต้องซื้อสินคา้และบริการจากชุมชน ท าให้ได้สนิค้าท่ีไมไ่ด้
มาตรฐานและต้องซื้อเพราะเป็นพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๕๕) 

๓๙. มีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นระบบ และมี
การจัดท าระบบข้อมลูผู้ทิ้งงานเผยแพร่ในระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและเป็นปจัจุบัน 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๙.๒๑) 

๔๐. ส านักและฝ่ายจัดหาท างานไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างท างานท่ีตนรบัผิดชอบ        
ไม่มีการหารือร่วมกันในการประชุมของคณะกรรมการแตล่ะชุด 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๘.๘๔) 

๔1. ส านักท่ีเป็นเจา้ของโครงการไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างท่ีระบไุวใ้นระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๘.๘๔) 

๔๒. เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักหลกีเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ียังมีประเดน็ท่ีเป็นปัญหา       
และรักษาแต่ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของหน่วยงาน 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๘.๗๗) 

๔๓. การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยการ
ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท าใหก้ารด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างชะงักงัน 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๘.๗๗) 

๔๔. คณุภาพคนท่ีมาท างานด้านการจัดซื้อจดัจ้างยังไม่ไดม้าตรฐาน ส่วนมากมาเพราะ
อยากได้ต าแหน่ง หรือถูกย้ายมาเพื่อเป็นการลงโทษ 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๘.๔๒) 

๔๕. งบประมาณในการจดัท าโครงการไมส่อดคล้องกับแผนกลยุทธข์องหน่วยงานมีการ
แทรกแซงของผู้บริหารระดับสูง (รฐัมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี) ใน
การสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๗.๔๐) 

๔๖. มีการแทรกแซงของผู้บริหารระดับสูง (รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตร ีเลขานุการ
รัฐมนตรี) ในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๖.๕๗) 

๔๗. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิหน้าที่ของส านักและฝ่ายจัดหาไมไ่ดร้ับการยอมรับจากผูบ้ริหาร
ระดับสูง และ เพื่อนร่วมงาน 

ต่ า 
(ค่าเฉลี่ย = ๖.๐๐) 
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จากตารางที่ ๔.๑๒ จะเห็นได้ว่าประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่เป็นความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายใหม่
ก าหนด ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขมี อยู่ ๘ ประเด็น คือ 

๑) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ 

๒) บางห้วงเวลามีปริมาณงานมากกว่าปริมาณเจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักและ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓) ความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ สร้าง
ภาระการใช้ดุลยพินิจแก่หน่วยงานภาครัฐมาก 

๔) การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การพิมพ์เอกสารเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการแก่หน่วยงาน 

๕) มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลาราชการได้ 
ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคขณะ
ปฏิบัติงาน) 

๖) ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมายโดย
เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก 
สร้างความไม่ม่ันใจแก่ผู้ปฏิบัติ 

๗) มีขั้นตอนในการด าเนินการอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ท าสัญญา ที่ยาวและผ่านจุดที่
ต้องวินิจฉัยหลายจุด ท าให้มีการต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หลายครั้ง เสียเวลา เสียโอกาส 

๘) เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์  ต้องไป
หารือด้วยตนเอง 

ประเด็นความเสี่ยงทั้ง ๘ ประเด็น ที่กล่าวข้างต้น เป็นประเด็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง
การใช้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้ครบ ๑ ปี เป็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการ
แก้ไข เร่งด่วน เนื่องจากสามารถช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนประเด็นปัญหาอ่ืน
ที่มีระดับความเสี่ยงในระดับปานกลาง เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเช่นกัน แต่สามารถด าเนินการใน
ระยะกลางได้ ประเด็นปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 

๑) การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ ท าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเผชิญกับ
รูปแบบการท างานที่หลากหลาย บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรูปแบบการท างาฯ แบบประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน 

๒) ส านักเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะบทบาทการบริหารสัญญา 
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๓) สร้างภาระค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์และการต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ต้องจ้างแรงงานเสริม เพ่ือด าเนินการลงข้อมูลของหน่วยงาน 

๔) การตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เน้นการปฏิบัติงานตาม         
พันธกิจทางกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการบางโครงการได้ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

๕) มีการสร้างขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติ งานเพ่ิมเติมจากขั้นตอนที่ก าหนด
ตามระเบียบ เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

๖) เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจในระเบียบ
ที่ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ท าให้ต้องหารือตลอดเวลา 

๗) เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ เพราะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านัก
ด าเนินการเป็นส่วนเสี้ยว 

๘) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ
การตีความของคณะกรรมการที่แต่ละส านักแต่งตั้ง 

๙) เจ้าหน้าที่มีทัศนคติต่องานการซื้อจ้างว่าเป็นภาระงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของส านัก 
ฝ่ายจัดหาควรด าเนินการให้ทั้งหมด 

๑๐)   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในตัวสินค้าหรือ
บริการที่ส านักต้องการซื้อหรือจ้าง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของสินค้า
ที่ซื้อหรือขอบเขตของงานบริการที่จ้างได้ 

๑๑)   การเร่งรัดการผูกพันหนี้ของส านักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบกพร่อง ข้าราชการและพนักงานของรัฐเลือกไม่ด าเนินการเพ่ือความ
ปลอดภัย 

๑๒)   เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ขาดความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ข้อหารือที่ได้รับจากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 

๑๓)   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๑๔)   ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังท างานแบบตอบสนองความต้องการเมื่อถูกร้องขอ 
(Reaction to Request) ขาดการท างานแบบ Proactive to Plan 

๑๕)   กลุ่มงาน/ส านักต่าง ๆ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีการประชุมร่วมกัน 
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างบางห้วงเวลามีปริมาณมากเกินความสามารถของฝ่ายจัดหาจะด าเนินการได้ทัน 
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๑๖)    ส านักในหน่วยงานมองการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ถูกมอบหมายให้เป็นภาระ
ต้องท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วหากยังไม่มั่นใจในประเด็นที่
เป็นปัญหาบางส านักเก็บเรื่องไม่ด าเนินการต่อ 

ประเด็นปัญหาทั้งหมดทั้งที่ต้องเร่งแก้ไข และสามารถด าเนินการแก้ไขอย่างค่อยเป็น 
ค่อยไป ใช้เวลาในการแก้ไขค่อนข้างยาว สามารถจ าแนกกลุ่มเป็นปัญหาใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

๔.8.๑  ปัญหาข้อกฎหมาย 

๔.8.๒  ปัญหาเรื่องกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

๔.8.๓  ปัญหาเรื่องบุคลากร 

๔.8.๔  ปัญหาการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 

๔.8.๕  ปัญหาเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรของ
กรมบัญชีกลาง (e-GP) 

ในการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๕ เรื่องคณะที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้ 

๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้

๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

๔) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น   

แต่ที่เลือกใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการศึกษาครั้งนี้ คือ การควบคุมความเสี่ยง (Risk 
Reduction) ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้ง ๕ ประเด็นใหม่เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดการ
ควบคุมความเสี่ยงที่คณะที่ปรึกษาขอน าเสนอมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.8.๑  ปัญหาข้อกฎหมาย 

ดังได้กล่าวแล้วว่า ในการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ผู้ยกร่างได้น าหลักเกณฑ์บริหารและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นแนวทางใน
การร่างกฎหมายให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระจายอ านาจตัดสินใจไปให้ผู้บริหารหน่วยงานตัดสินใจ
ด าเนินการตามกรอบอ านาจที่มีอยู่ เพ่ือให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และสามารถตอบสนอง
ผู้ใช้บริการของรัฐ คือ ประชาชนได้รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้กฎหมายสองฉบับนี้จึงให้อ านาจการใช้ดุลยพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานในการวินิจฉัยข้อกฎหมายให้สามารถด าเนินการได้ แต่จากการส ารวจสภาพ
ปัญหาของหน่วยงานของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกลับพบว่า ผู้บริหารยังไม่กล้าใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ข้อกฎหมายที่ยังเป็นปัญหา เมื่อได้หารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยแล้ว เนื่องด้วยกลัวความผิดหาก
วินิจฉัยสั่งการผิด เป็นปัญหาที่กรมบัญชีกลางต้องเร่งท าความเข้าใจกับผู้บริหาร ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมายและวิธีการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ดังเช่นที่
ปฏิบัติกันในประเทศสมาชิกขององค์การค้าโลก หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดฝึ กอบรม คือ 
ศูนย์การค้านานาชาติ หรือ International Trade Center มีการยกร่างหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร
โดยเฉพาะ ชื่อว่า Executive Program หลักสูตรมีเนื้อหารายวิชาที่ผู้บริหารจะต้องได้รับการอบรม 
คือ 

(๑) หลักการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(๒) การต่อสู้กับการทุจริตคอรัปชั่น 
(๓) การบริหารพัสดุสมัยใหม ่
(๔) ภาวะผู้น า 

กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรที่รับผิดชอบเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานพัสดุแบบมืออาชีพ ควรจะประสานความร่วมมือกับ
ศูนย์การค้านานาชาติ เพ่ือน าหลักสูตรดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดซื้อจัดจ้าง
ของประเทศไทย แล้วจัดอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของหน่วยงานของรัฐในประเทศ
ไทย โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เรื่องหลักการบริหารในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมดิจิตอล หลักธรรมาภิบาลส าหรับนักบริหาร แนวคิดเรื่องการต่อต้านการกระท าอันเป็นการ
ทุจริตต่อประเทศชาติ  เช่น สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการบริหารสอนอยู่แล้ว เป็นต้น ปัจจุบันยัง
ไม่มีผู้ด าเนินการจัดหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

๔.8.๒  ปัญหาเรื่องกระบวนการบริหารงานภายในหน่วยงาน 

ปัญหาพ้ืนฐานปัญหาหนึ่งที่ท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันกับการใช้งานของ
ผู้ใช้งานในหน่วยงานคือ ปัญหาการบริหารงานภายในหน่วยงานที่เป็นตัวถ่วงให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า ดังที่พบในแบบประเมินประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) การขาดการท างานแบบบูรณาการภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการวางแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต่างคนต่างท า ไม่มี
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การมาประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระจุกตัว 
เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ สร้างภาระงานให้กับผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒) การมุ่งให้เกิดผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระดับส านัก/กลุ่ม มากกว่าการมุ่ง
การด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ของหน่วยงาน (Collective Gains) ดังจะเห็นได้จากแบบประเมิน
ประเด็นความเสี่ยงในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พบว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย เพราะ 

(๑) ส านักในหน่วยงานมองการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ถูกมอบหมายให้เป็น
ภาระต้องท า ดังนั้นจึงไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วหากยังไม่มั่นใจใน
ประเด็นที่เป็นปัญหา บางส านักเก็บเรื่องไม่ด าเนินการต่อ 

(๒) เจ้าหน้าที่มีทัศนคติต่องานการซื้อจ้างว่าเป็นภาระงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของ
ส านัก ฝ่ายจัดหา ควรด าเนินการให้ทั้งหมด 

(๓) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขึ้นอยู่
กับการตีความของคณะกรรมการที่แต่ละส านักแต่งตั้ง 

(๔) การท างานของแต่ละส านัก มีลักษณะเฉพาะ ท าให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเผชิญ
กับรูปแบบการท างาน ที่หลากหลาย  บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรูปแบบการท างาน  
แบบประสานประโยชน์ร่วมกัน 

(๕)  การสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเพ่ิมเติม ท าให้
เสียเวลาในการผ่านเรื่อง  

ในการลดปัญหาทั้ง ๕ ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยด าเนินการมามากกว่า ๑๕ 
ปี นับตั้งแต่มีการปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ในปัจจุบันระบบราชการไทยก็
ยังพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น และยังเป็นเรื่องที่ยังต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอยู่ใน
แผนการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งก็มีแนวทางในการด าเนินงานในหลายด้าน เช่น 
การแก้ไขกฎหมายให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนในการท างานโดยน าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารเข้ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างประสบความส าเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การที่งานจะส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับส านึกใน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่บุคคลมีต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการมีส านึกในผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากในระบบการสร้างจิตส านึกของ
สังคมไทย ผลการศึกษาของ Willis D. Hawley และ สุภาวดี มิตรสมหวัง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พบว่า 
การที่เยาชนเชื้อสายจีนที่อพยพไปสหรัฐอเมริกาสามารถประสบความส าเร็จในการศึกษาและการสร้าง
อาชีพให้กับตนเอง เป็นเพราะหลักค าสอนของขงจื้อ ที่สอนให้เยาวชนที่เกิดในครอบครัวเชื้อสายจีน
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง (Collective Gains) เยาวชนเชื้อสายจีนได้รับ
การปลูกฝังให้สละตนเองเพ่ือครอบครัว และสังคมมากกว่าตนเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับเยาวชนเชื้อสาย
ลาวและเขมร ซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกายหินยาน ที่ถูกสอนให้นึกถึงตนเองมากกว่าคนอื่น ภายใต้หลัก
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ค าสอนที่ว่า “ตนเป็นที่ พ่ึงแห่งตน” และ “กรรมเป็นเรื่องเฉพาะตน” ซึ่งเป็นหลักปัจเจกนิยม 
เพราะฉะนั้นเยาวชนเชื้อสายลาวและเขมรจึงให้ความส าคัญกับการแสวงหาความส าเร็จเฉพาะตน
มากกว่าความส าเร็จของครอบครัวหรือกลุ่ม เป็น Individual Gains ซึ่งจะพบได้ในสังคมไทยซึ่งส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายหินยาน ซึ่งมีแนวคิดในเรื่อง Individual Gains เช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่อง
ยากที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนไทยให้เห็นความส าคัญของส่วนรวมได้ ดังนั้นหากจะเปลี่ยนวิธีคิด
ให้คนไทยนึกถึงส่วนรวมให้มากกว่าตนเองก็คงจะต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก สอนให้รู้จักการเสียสละ 
สอนให้รู้จักท าเพ่ือผู้อ่ืน และสอนให้รักแผ่นดินเกิด ในหน่วยงานก็ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกัน
ท างานเป็นทีมและให้ความส าคัญกับการให้รางวัลกับความส าเร็จของทีมมากกว่าบุคคล ซึ่งเป็นหลักที่
นิยมปฏิบัติตามหลักการบริการของญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากค าสอนของลัทธิขงจื้อ
เช่นเดียวกัน  

๔.8.๓ ปัญหาเรื่องบุคลากร 

ภาพสะท้อนที่ได้จากการประเมินประเด็นความเสี่ยงข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ส าคัญที่ท า
ให้การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นปัญหามาจากการที่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้ น
ตามท่ีประเมินได้มีดังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุด          ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๒) ส านักเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะบทบาทการบริหารสัญญา 

๓) เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง ๆ ขาดความเข้าใจในระเบียบที่
ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ท าให้ต้องหารือตลอดเวลา 

๔) เจ้าหน้าที่ที่ส านักแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะต่าง  ๆ ขาดความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ เพราะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านัก
ด าเนินการเป็นส่วนเสี้ยว 

๕) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้
ข้อหารือที่ได้รับจากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 

จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายก็ดี การปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ก็ดี 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดก็ดี เกิดขึ้นจากปัจจัยที่
ส าคัญ ๕ ประการคือ 
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(๑) การที่บุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดไม่มีโอกาสได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และการปฏิบัติ ตาม
กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายก าหนด  ทั้ง ๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 

(๒) การถ่ายทอดความรู้เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้รับการถ่ายทอดไม่มีโอกาสเรียนรู้
จากกรณีศึกษาจริงที่พบในการปฏิบัติงาน 

(๓) ผู้ถ่ายทอดไม่ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจริง รู้ทาง
ทฤษฎีท าให้ไม่สามารถตอบค าถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติได้  

(๔) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างบ่อย 

(๕) การมอบหมายงานแบบเป็นส่วนเสี้ยว ไม่ได้สอนงานให้ปฏิบัติเป็นทุกเรื่อง ซึ่ง
เป็นแนวทางการสอนงานที่ท าให้ผู้เรียนรู้สามารถปฏิบัติได้ครบทุกเรื่อง 

 

จากปัญหาพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้นจึงไม่น่าประหลาดใจว่า เหตุใดบุคลากรในหน่วยงาน
ของรัฐ ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษากรณีศึกษาของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี 
และสหภาพยุโรปพบว่า มีแนวทางที่กรมบัญชีกลางในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านนี้ตามกฎหมาย ควรน าไปพิจารณาคือ 

(๑) การเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้ารับการอบรมจากให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่สายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมบัญชีกลางเปิดให้สมัครเข้ารับการอบรมใหม่ เป็นการพิจารณาบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับโอกาสที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ที่กรมบัญชีประกาศรับสมัคร โดยพิจารณาจากการไม่มีประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ใน
ระยะเวลาน้อยเข้ารับการอบรม เพราะบุคลากรเหล่านี้คือผู้ที่จะต้องท าหน้าที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง หากบุคลากรเหล่านี้ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ข้อกฎหมาย การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ และการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ 

(๒) เปลี่ยนแนวทางการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมแบบ Problem Solution ผสม
กับการบรรยาย กรมบัญชีกลางควรรวบรวมข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐท าหนังสือหารือ หรือมาหารือ
ด้วยตนเองแล้วน ามาท าเป็นกรณีศึกษา แล้วน าไปให้ผู้เข้ารับการอบรมแก้ปัญหาในการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ หรือน าเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Personal Advisor  กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Personal Advisor เป็นโครงการที่สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา จัดท าขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๕ เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ๔ เรื่อง คือ การลาออก
กลางครันของเยาวชนเชื้อสายสเปนและเม็กซิกัน การฝึกหัดครู การศึกษาเฉพาะเด็กพิเศษ และการมี
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ครรภ์ของเยาวชน  โดยจ้างสถาบันนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ มลรัฐเทนเนสซี่ 
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้แล้วน าเข้าสู่ระบบ Interactive Education เพ่ือให้สมาชิกสภาคองเกรส 
สามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเอง องค์ความรู้ทั้งสี่ด้านได้มาจากการรวบรวมผลงานวิจัยทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทุกทวีปมาบรรลุไว้ในระบบฐานข้อมูล สามารถสืบค้นได้โดยใช้ดัชนีค าที่
เกี่ยวข้องกับ ๔ ประเด็นดังกล่าว ปัจจุบันมีการสร้าง Animation เข้าไปในระบบ ท าให้การเรียนรู้ 
ไม่น่าเบื่อ สนุกและน่าติดตาม และได้เผยแพร่ไปให้บุคคลภายนอกที่สนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกบ
ปัญหาสังคมทั้ง ๔ เรื่องเข้าไปสืบค้นได้  และได้มีการขยายฐานความรู้ ไปยังสาขาอ่ืน  ๆ อีก 
กรมบัญชีกลางน่าจะได้มีการสร้างระบบการเรียนรู้แบบ Interactive Education เพ่ือจะได้ให้บริการ
การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปยังผู้ปฏิบัติที่ไม่สามารถทิ้งงานเข้ามา
รับการอบรมอย่างเป็นทางการได้ ควรมีการออกข้อสอบให้ผู้เข้าไปเรียนรู้สามารถประเมินตนเองได้ 
หากผ่านการประเมินก็สามารถรับประกาศนียบัตรจากกรมบัญชีกลางได้  

(๓) การจัดการฝึกอบรมควรจะแบ่งประเภทหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น หน่วยงานที่
เป็นราชการส่วนกลาง หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ หน่วยงานที่เป็นองค์การ
มหาชน มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถน ากรณีศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากท าการ
วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(๔) กรมบัญชีกลางควรขึ้นทะเบียนผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่เกษียณราชการแล้วเป็นวิทยากรประจ ากรมบัญชีกลาง เพ่ือจะได้ใช้
วิทยากรเหล่านี้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม 
ดังเช่นที่ปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระดับประเทศ
และมลรัฐ จะมีการขึ้นทะเบียนวิทยากรที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานของรัฐมาก่อนไว้เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการเชิญบรรยายในหลักสูตรต่าง  ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะส าหรับแต่ละ
หน่วยงานเป็นต้น ในประเทศไทย สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ จะมีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติงานในภาครัฐไว้เป็นที่ปรึกษาของสถาบัน เมื่อมีการจัดอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเชิญบุคลากรเหล่านี้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม  

(๕) กรมบัญชีกลางควรส่งเสริมให้หน่วยงานจัดตั้งที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจ าหน่วยงาน เนื่องจากผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วจะเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมายและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี หากบุคลากรเหล่านี้ได้รับการ
ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานต่อและท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงานในลักษณะ “คลินิก
แก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง” จะช่วยท าให้ช่วยลดปัญหาการขาดความรู้และความเข้าใจของบุคลากร
ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการขยายเวลาเกษียณอายุราชการของรัฐบาล  
ชุดปัจจุบันจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๕ ปี เพื่อรักษาผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงและมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้ ไม่ให้ออกไปเป็นภาระกับลูกหลาน เพราะยังหารายได้ให้กับตนเองได้  
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(๖) ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปยังมลรัฐ 
หรือเมืองต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการในประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (อ้างใน รัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ, เรื่องเดียวกัน) กรมบัญชีกลางก็ควรจะใช้
แนวทางนี้ในการเดินทางไปยังหน่วยงานของรัฐประเภทต่าง ๆ แล้วไปพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับ
บุคลากรในหน่วยงานเหล่านั้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือจะได้ตอบค าถามที่เป็นข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติและเก็บข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 

(๗) ส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุราชการที่เคยปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือ ตัวอย่างกรณีศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
โดยหน่วยงานให้การสนับสนุนในการพิมพ์และให้ค่าลิขสิทธิ์ในการจัดท า เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้ที่จัดท าคู่มือ ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น ผู้ที่เกษียณอายุราชการจะได้รับการขอร้องให้จัดท าบทเรียนจากการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่
ปฏิบัติงานรุ่นหลัง โดยได้รับค่าตอบแทนและได้รับค านิยมจากเจ้าของโรงงาน (สุภาวดี มิตรสมหวัง, 
๒๕๔๕) 

๔.8.๔ ปัญหาการถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง พบว่าปัญหา
ส าคัญที่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างในปัญหาล่าช้า หรือผู้ปฏิบัติไม่กล้าด าเนินการเพราะการตรวจสอบจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งใช้แนวทางการตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบแต่ละคน
และตรวจสอบโดยอิงข้อกฎหมายโดยไม่ท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ข้อสังเกต
ของผู้ตรวจสอบแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ท าให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติอย่างมาก นอกจากนั้นการ
ที่ผู้ตรวจสอบโดยยึดข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก็ท าให้หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติได้ก่อนการใช้กฎหมายฉบับใหม่ได้ตัวอย่างเช่น หน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น 
ไม่สามารถจัดซื้อยาก าจัดยุงลายได้ เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ ต้องให้สาธารณะสุขเป็น
ฝ่ายด าเนินการ ซึ่งในข้อเท็จจริงฝ่ายสาธารณะสุขไม่มีก าลังคนที่จะด าเนินการเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถ
ฉีดยาพ่นก าจัดยุงลายได้ เป็นผลเสียกับชุมชนและประชาชนร้องเรียนอย่างมาก เป็นต้น หรือการจัด
กิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชน ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากจัดในวันศุกร์ เนื่องจากเทศบาล
ต้องการให้เด็กมีโอกาสไปชมนิทรรศการวันเด็กนอกชุมชน ผู้ตรวจของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถด าเนินการได้  เพราะไม่ได้จัดในวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันเด็ก เป็นต้น               
การตรวจสอบในลักษณะนี้เป็นเหตุให้หน่วยงานไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้และเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์
ของหน่วยงานอย่างมาก 

นอกจากนั้นผู้ตรวจบางคนขาดความเข้าใจในระเบียบที่ใช้ใหม่และตีความตามตัวอักษรอย่าง
เคร่งครัด ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างมาก ตัวอย่างเช่นการตีความเรื่อง
การจัดท าข้อก าหนดคุณลักษณะงานก่อสร้างของกรมชลประทานว่าต้องการให้มีแบบรูปในลักษณะใด 
มีอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประกอบงานสร้างอะไรบ้าง ผู้ตรวจตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถท าได้เพราะข้อก าหนด
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คุณลักษณะงานดังกล่าวมีลักษณะเป็นการระบุเฉพาะเจาะจง และไม่สามารถอ้างอิงได้เพราะไม่ได้
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการเป็นต้น ซึ่งในข้อเท็จจริง แบบรูปรายการก่อสร้างของกรมชลประทาน 
เป็นแบบรูปที่ก าหนดโดยวิศวกรของกรม และเป็นแบบรูปที่ใช้เป็นการเฉพาะส าหรับงาน ก่อสร้างของ
กรมเท่านั้น การวินิจฉัยเช่นนี้ท าให้ไม่มีผู้ใดกล้าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะเกรงว่าจะด าเนินการผิด
ลักษณะการตรวจสอบเช่นนี้สมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมีการ
ด าเนินการดังนี ้

๑) จัดประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายใหม่ 

๒) จัดท าแนวทางการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วเผยแพร่ในส่วนราชการ
ทุกภาคส่วนได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

๓) จัดตัวแทนหน่วยงานเข้าไปให้ค าแนะน าในการด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที ่สตง. ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

๔) ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์ (Creative Auditing) ไม่ใช่การตรวจสอบ
แบบจับผิด ซึ่งเป็นแนวทางที่ส านักงานการตรวจสอบกลางของสหรัฐอเมริกาใช้ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หลักที่ส าคัญของการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์คือ การพยายาม
ท าความเข้าใจกับแนวทางการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และมองความเป็นไปได้ที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด ตรวจสอบเฉพาะหลักการให้ถูกต้อง และให้ความส าคัญกับเอกสาร
แนบให้น้อยลง 

4.8.5  ปัญหาเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรของกรมบัญชีกลาง 
(e-GP) 

ถือเป็นปัญหาหลักที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างใน ๑ ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาอย่างมาก และ
เป็นเหตุที่ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือบางครั้งต้องยกเลิกการซื้อหรือจ้างเนื่องจากไม่มีผู้มายื่น
ข้อเสนอ หรือมายื่นข้อเสนอน้อยรายและไม่มีคุณภาพ อาจท าให้การด าเนินโครงการเกิดความเสียหาย 
สาเหตุของปัญหาที่ถูกระบุในแบบประเมินความเสี่ยงมีดังนี้ 

1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางยังไม่เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติบ่อย สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติ 

2) มีผู้ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบในเวลาราชการได้ 
ต้องด าเนินการหลังเวลาราชการ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคขณะ
ปฏิบัติงาน) 

3) ค าชี้แจงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อกฎหมาย 
โดยเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติมาก 
สร้างความไม่ม่ันใจแก่ผู้ปฏิบัติ 
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4) เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีทางโทรศัพท์  ต้องไป
หารือด้วยตนเอง 

5) การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ท าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายใน
การพิมพ์เอกสารเพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการแก่หน่วยงาน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบ e-GP ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลอง
ระบบ สิ่งที่กรมบัญชีกลางควรด าเนินการ คือ การตั้งระบบ Call Center เพ่ือตอบค าถามผู้ใช้งาน
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เช่นเดียวกับบริการตอบปัญหาของหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดย
ต้องคัดเลือกผู้ตอบปัญหาที่มีความรู้ในข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้ค าตอบเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งแนวทางนี้ยังไม่เคยมีการ
ด าเนินการมาก่อนเลย  

สิ่งที่กรมบัญชีกลางควรด าเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือ การท าวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ
ที่ขายสินค้าและบริการที่ใช้ในหน่วยงานของรัฐแต่ละประเภท เพ่ือรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน โดยต้องท าการจ าแนกสินค้า บริการ งานออกแบบและ
ก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา ออกจากกัน จัดท าราคากลางร่วมกันส าหรับพัสดุแต่ละประเภท หลังจาก
นั้นก็เผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายเดือน (กรณีที่ เป็นพัสดุที่มีอายุใช้งานสั้น เช่น
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุที่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) และรายไตรมาสส าหรับ
สินค้าและบริการทั่วไป เพ่ือให้ครอบคลุมสินค้าหลายประเภทและสะท้อนภาพราคาประมาณการจาก
กลไกตลาดที่แท้จริง ปัจจุบันราคาประมาณการที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ภาครัฐที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีไม่กี่ชนิดและเป็นราคาที่ไม่สะท้อนราคาตามกลไก
ตลาดที่แท้จริง สร้างปัญหากับคณะกรรมการก าหนดราคากลางอย่างมาก 
 

๔.9  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาข้อกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (TOR ข้อ ๓.๔) 

คณะที่ปรึกษาได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงหรืออีกนัยหนึ่งคือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านพัสดุให้ดีขึ้นแล้ว ในหัวข้อนี้คณะที่ปรึกษาจะได้น าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาข้อกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลังจากการจัดประชุมเพ่ือแถลงผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง
ได้รับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้ง ๑๐ หน่วยงานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 
คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการประชุมท าให้ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
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๔.9.๑ ข้อเสนอแนะในการลดผลกระทบเชิงปฏิบัติการ 

๔.9.๑.๑ การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

หัวหน้าหน่วยงานควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการ
จัดท าและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี โดยมีการก าหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม 
การประชุม และการลงมติ รวมทั้งการรายงานผลพร้อมส าเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ชัดเจน รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเทคนิค เทคโนโลยี  หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณภาพหรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ร่วมเป็นกรรมการด้วย 

๔.9.๑.2 การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง และการให้เหตุผลท่ีเลือกวิธีนั้น 

การเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง ควรพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือขอบเขตของงานที่จะจ้าง คุณลักษณะพิเศษ ความซับซ้อน หรือเทคนิคที่จ าเป็นของพัสดุ รวมทั้ง
ฝีมือ ความช านาญ ทักษะ จ านวนของผู้ประกอบการ และสถานการณ์ที่ต้องการใช้พัสดุ ว่าตรงกับ
กรณีใดที่ก าหนดไว้ใน (ข) – (ซ) ของวิธีใด ก็ให้ใช้วิธีนั้น ส่วนการให้เหตุผลที่เลือกวิธีนั้น ควรให้เหตุผล
ตามข้อเท็จจริงที่ตรงกับกรณีที่เลือกนั้น เช่น เลือกใช้วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เหตุผล
เพราะเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรือ
งานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) หรือเลือกใช้วิธีคัดเลือก 
เหตุผลเพราะพัสดุที่ต้องผลิตโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะและผู้ประกอบการนั้นมีจ านวน
จ ากัด หรือเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เหตุผลเพราะเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นต้น  

๔.9.๑.๓  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ 

ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของเกณฑ์ตามข้อก าหนดและเจตนารมณ์ของ
ระเบียบ กรณีหน่วยงานของรัฐต้องการพัสดุที่มีเทคนิค หรือเทคโนโลยีพิเศษ หรือคุณภาพสูงเป็น
พิเศษ ควรใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ด้านเทคนิคหรือด้านคุณภาพ และในการก าหนดน้ าหนักของ
เกณฑ์ราคาต่อด้านเทคนิคหรือด้านคุณภาพ  ควรค านึงถึงเทคนิคหรือคุณภาพของพัสดุตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เช่น ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานต้องการพัสดุที่มีเทคนิ คหรือ
เทคโนโลยีหรือคุณภาพสูง สูงมาก หรือสูงมากเป็นพิเศษ ควรก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์ด้านเทคนิค
หรือด้านคุณภาพ ในอัตราส่วนที่สูง สูงมาก หรือสูงมากเป็นพิเศษด้วย เช่น  ก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์
ราคาต่อเกณฑ์ด้านเทคนิคหรือด้านคุณภาพเป็น ร้อยละ 40 : 60 หรือ 30 : 70 หรือ 20 : 80        
หรือ 10 : 90 ทั้งนี้เพื่อให้ได้พัสดุที่มีเทคโนโลยีหรือเทคนิคหรือคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน  
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๔.9.๑.๔  การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ในระบบและ 
ปิดประกาศ 

การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ควรรีบท าหรือท าทันทีที่ได้รับ
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้รู้ว่า
หน่วยงานจะซื้อหรือจ้างพัสดุใดบ้าง จ านวนเท่าใด ในช่วงเวลาใดของปีนั้น เพ่ือให้สามารถจัดเตรียม
เอกสารให้พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอได้ทัน เช่นเดียวกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างและ
การเผยแพร่ราคากลาง รวมทั้งการจัดเตรียมพัสดุไว้ให้เพียงพอกรณีได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ และเพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐเองได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้
ได้พัสดุทันต่อความต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือขององค์การมหาชนตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบกฎหมาย  

๔.9.๑.๕  การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบฯ และลงลายมือชื่อก ากับ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ควรซักซ้อม
ความเข้าใจหรือยกเว้นผ่อนผันเกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอโดยตรงที่หน่วยงานของรัฐเพื่อลดภาระในการน าเข้าเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอ เพ่ือความรวดเร็วในการยื่นข้อเสนอ และลดภาระของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการลงลายมือชื่อของ
กรรมการทุกคนก ากับใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ กรณีที่เอกสารมีการเข้าเล่ม
หรือเย็บเล่มไม่สามารถถอดเอกสารแผ่นหนึ่งแผ่นใดออกจากเล่มได้ ควรก าหนดให้ลงลายมือชื่อก ากับ
ที่ปกด้านหน้าของเล่มได้ เพ่ือความรวดเร็วและลดภาระของคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ 

๔.9.๑.๖  การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ควรซักซ้อม
ความเข้าใจหรือยกเว้นผ่อนผันเกี่ยวกับการก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบและผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้วโดยอนุโลม ส าหรับกรณีที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ กรณีท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ใน
ราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของของหน่วยงานของรัฐ กรณีมีความจ าเป็นต้องท า
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน กรณีมีความ
จ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด กรณีท่ีมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียว กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็น ต้องซื้อเฉพาะแห่ง  และ
กรณีท่ีมีวงเงินไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค านึงถึงเหตุผล ความจ าเป็น ภาระ ผลกระทบ และ
การตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
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๔.9.๑.๗ การอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ควรซักซ้อม
ความเข้าใจหรือยกเว้นผ่อนผัน เกี่ยว กับการอุทธรณ์ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการน าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิด เห็นจากผู้ประกอบการโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย 
โดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอในการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานที่ชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ตามหลักการความโปร่งใสแล้ว โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดและภาระของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ  

๔.9.๑.๘  การบริหารสัญญา 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ควรก าหนดแนวทาง 
วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารสัญญาให้ชัดเจน ว่าใครต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือ
แจ้งการเรียกค่าปรับ และหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ใครต้องเป็นผู้อนุมัติกรณีที่มีการ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา และในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่คู่สัญญาได้
ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่องค์การมหาชนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ใครจะเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา เพราะการบอกเลิกสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสัญญา ซึ่ง
พระราชบัญญัติให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ระเบียบให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา  

๔.9.๒ ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 

๔.9.๒.๑  กรณีที่พระราชบัญญัติก าหนดหลักการ และแนวทางไว้ โดยมิได้ก าหนด 
ให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด และ
ระเบียบฯ ก็มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการปฏิบัติไว้ คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ควรก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เพ่ือให้ 
การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่
เป็นการก าหนดเงื่อนไขหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการกีดกันหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่ง 

๔.9.๒.๒ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ควร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการต่าง  ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
องค์การมหาชน เกี่ยวกับปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกหรือที่เคย
ตีความหรือวินิจฉัยแล้ว เพ่ือลดปัญหาและลดภาระในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่ซ้ ากับที่เคย
ตีความและวินิจฉัยแล้ว 

๔.9.๒.๓ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการต่าง  ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ขององค์การมหาชน เกี่ยวกับปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเคยตีความหรือวินิจฉัยแล้ว เพ่ือลดปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และลดภาระในการตีความและวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ซ้ ากับท่ีเคยตีความและวินิจฉัยแล้ว  

๔.9.๒.๔ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ควรก าหนดแนวทางหรือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงาน การขอความเห็นชอบ และการขออนุมัติของเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติ ที่ตามระเบียบก าหนดให้ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น รวมถึงการให้ความเห็นชอบ การอนุมัติ และการสั่งการของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติ ต่อเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
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บทที่ ๕ 
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ 

 

๕.๑  บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการศึกษาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐทั้ง ๑๐ หน่วยงาน ได้ข้อสรุปดังนี้ 

๕.๑.๑ การยกร่างกฎหมายและระเบียบเพื่อใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด
หลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติไว้ว่า เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มาก
ที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวาง
แผนการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้ การยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เกิดขึ้นจากผลการศึกษาจากนักวิชาการที่น าเสนอว่า กฎหมายที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย 
ยังมีข้อบกพร่องสมควรแก้ไขหลายประการ เช่น 

๕.๑.๑.๑ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการก่อนการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้แก่ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นกฎหมายล าดับรองที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร  
ซึ่งฝ่ายบริหารในฐานะเป็นผู้ตรากฎหมายย่อมสามารถที่จะยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย 
หรือสามารถก าหนดยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติบางเรื่องหรือบางข้อมาใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้าง
บางประเภทหรือบางกรณีก็ได้ 

๕.๑.๑.๒ กระบวนการและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ทั้งสองฉบับเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหา
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ประโยชน์โดยไม่ชอบ เช่น ก าหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เอ้ือต่อเอกชนหรือบุคคลใด 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะที่เป็นการเอ้ือให้แก่เอกชนหรือบุคคลรายใดราย
หนึ่ง เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างให้เอ้ือประโยชน์ต่อเอกชนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลให้เป็นคุณแก่เอกชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

๕.๑.๑.๓ แรงกดดันจากเวทีระหว่างประเทศที่มีการค้ากับประเทศไทย ต้องการให้
ประเทศไทยมีการร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากผลการ
ประเมินจากองค์การจัดล าดับการทุจริตของโลก จัดล าดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทุจริต           
ในการจัดซื้อจัดจ้างในล าดับต้น ๆ ของอาเซียน  

แต่จากการศึกษากลับ พบว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งต้องอาศัยระเบียบที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก็มิได้มีหลักการใด ๆ ที่แตกต่างไปจากระเบียบเดิมทั้งสองฉบับ
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระเบียบเดิมทั้งสองฉบับได้ก าหนดหลักการที่สอดคล้องกับหลัก
ความโปร่งใสและการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้าง การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา นอกจากนี้การที่
พระราชบัญญัติยังต้องอาศัยระเบียบที่ออกโดยฝ่ายบริหารเช่นเดียวกัน การยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องก าหนดขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่แตกต่าง
จากหลักการตามระเบียบทั้งสองฉบับเดิม ระเบียบเดิมทั้งสองฉบับก็มิได้มีความแตกต่างจากหลักการ
ของการจัดซื้อจัดจ้างในเวทีต่างประเทศ แต่อาจมีการใช้ภาษาเรียกวิธีการที่แตกต่างกันบ้างเท่านั้น 
การยกร่างกฎหมายที่มีฐานคิดที่จะก าหนดข้อบังคับให้ไม่สามารถทุจริตได้ โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การปฏิบัติ ได้  ดั งนั้ น เงื่ อนไขและหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฯ  และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ จึงเน้นการป้องกันทุจริตมากกว่าเน้นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Result Based) 
การสร้างเครื่องมือป้องกันการทุจริตด้วยการบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป ก่อนที่จะไปด าเนินการด้วยวิธีอ่ืน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและท าให้หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระเกินความจ าเป็น การน าระบบที่ไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติมาบังคับใช้โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุลงในระบบของกรมบัญชีกลางทุกโครงการทุกวงเงิน โดยมี
เป้าประสงค์เดียว คือ ต้องการสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่มิได้ค านึงถึงว่าปฏิบัติ
แล้วคุ้มค่าหรือไม่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ ผู้ปฏิบัติมีภาระเกินความจ าเป็นหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

การก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกประเภทเพียงเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่
ค านึงว่าจะเป็นการขัดแย้งกับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และไม่สอดคล้องกับบริบทหรืออ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มิได้มีฐานะเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีอ านาจหน้าที่ที่จะบริหารหน่วยงานของตนเองได้ภายใต้กฎหมายเฉพาะเหล่านั้น  
ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะนอกจากจะขัดกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน หลักการใช้การตีความ
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กฎหมายแล้ว ยังส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นด้วย หากประสงค์จะให้หน่วยงาน
ของรัฐมีมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่ขัดแย้งกับ
ระบบกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน การยกร่างพระราชบัญญัติก็ควรก าหนดแต่เพียงว่าให้
หน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการน าหลักการที่พระราชบัญญัติก าหนดว่าเป็นมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างไปก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานนั้นด้วยก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
และจากการศึกษาหลักปฏิบัติเดิมของหน่วยงานเหล่านี้หากกรณีใดที่เป็นเรื่องนโยบายแล้วหน่วยงาน
เหล่านั้นไม่เคยปฏิเสธที่จะน าไปปฏิบัติ เช่น หลักการส่งเสริมสินค้าไทย เป็นต้น  

๕.๑.๑.๔ การสร้างภาพการบังคับใช้ที่ “น่ากลัว” โดยการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติว่า 
กฎหมายใหม่มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่ากฎหมายเดิมที่เคยปฏิบัติมากว่า ๔๐ ปี สร้างความตื่นตระหนก 
หวาดระแวงกับผู้ปฏิบัติจนไม่อยากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง        
ที่กฎหมายใหม่ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อ             
จัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยตรง ที่จะมีความเสี่ยงต่อการได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย                   
รวมตลอดจนคณะกรรมการต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐต้องมีส่วนร่วม 

๕.๑ .๑ .๕  ความเร่ งรีบในการประกาศใช้กฎหมาย โดยเฉพาะระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ซึ่ งมีระยะเวลาในการยกร่างค่อนข้างสั้น ท าให้กฎหมาย ไม่ครอบคลุม               
ไม่สอดคล้องคล้องต้องกัน หรือบางครั้งขัดแย้งกันเอง เป็นเหตุให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติ ซึ่งสาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ร่างระเบียบไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นกระบวนการเดียวกันได้ทั้งระบบ ระเบียบฯ จึงมีลักษณะขาดในสิ่งที่ 
ไม่ควรขาด และเกินในสิ่งที่ไม่ควรเกินในหลายเรื่อง เช่น การตัดค าว่า “การจัดหา” ออกท าให้มีปัญหา
จากการใช้และตีความกฎหมายและระเบียบ  

๕.๑.๑.๖ การให้ความส าคัญกับแบบอย่างของกฎหมายต่างประเทศท่ีต้องน ามาใส่ไว้
ในกฎหมายเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากเวทีโลก ท าให้สภาพกฎหมายมีลักษณะเหมือน “ชามสลัด” 
(Salad Bowl) ที่ใส่เจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปเกินความจ าเป็น เพราะหลักการ  
ที่ส าคัญที่ต้องการส าหรับการปฏิรูประบบราชการ คือ การมีกฎหมายที่ปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับ
บริบทการท างาน และท าให้ผู้ถูกบังคับใช้ไม่อึดอัด คับข้องใจ เพราะภายในกฎหมายฉบับนี้มีสรรพสิ่ง
ที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่า ประเทศไทยมีมาตรฐานที่โลกยอมรับปรากฏอยู่ในกฎและ
ระเบียบ เพ่ือให้ผ่านการประเมินตามกรอบที่ธนาคารโลกก าหนด (ธนาคารโลกก าหนด ๑๒ เสาหลัก
ของหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๔๖ และประเทศไทยก็ต้องพยายามใส่รายละเอียด
ทั้ง ๑๒ เสาหลักเข้าไปในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปัจจุบัน)  
ทั้ง ๆ ที่การกระท าเช่นนั้นสร้างความยากล าบากแก่ผู้ปฏิบัติอย่างมาก และหากได้มีการศึกษาระเบียบ
เดิมทั้งสองฉบับอย่างจริงจังแล้วจะพบว่าหลักการต่าง ๆ ตามที่เวทีโลกก าหนดหลายประการมีอยู่แล้ว
ในระเบียบและวิธีปฏิบัติเดิมทั้งสองฉบับ การพยายามสร้างกลไกมารองรับมาตรฐานที่โลกก าหนด
ทั้งหมด ซึ่งไม่เหมาะสมกับบริบทการท างานของประเทศไทย  
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๕.๑.๒ ความไม่เข้าใจในบทบาทในฐานะผู้ก าหนดนโยบายของกรมบัญชีกลาง 

โดยหลักของการก าหนดนโยบายสาธารณะ ผู้ที่ก าหนดนโยบายจะไม่ลงไปเป็นผู้ปฏิบัติ 
(Implementater) เพราะจะต้องท าให้ต้องอาศัยจ านวนคนที่จะมาด าเนินการด้านการน านโยบายไป
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินมาหลายยุคหลาย
สมัย ยิ่งปฏิรูปโครงสร้างราชการไทยก็ขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันหลังการปฏิรูปในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประเทศไทยมี ๒๐ กระทรวง ๑๗๗ กรม มีจ านวนข้าราชการเพ่ิมขึ้นเพราะส่วนราชการไม่ท าหน้าที่
เพียงเป็นผู้ก าหนดนโยบายและให้การสนับสนุนให้ภาคประชาชนหรือเอกชนรับไปด าเนินการต่อ 
ดังเช่นการปฏิรูปราชการที่ท าส าเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีคลินตัน ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการแห่งชาติขึ้นมาหนึ่งคณะ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
ใหม่ ท าองค์กรให้เป็นแนวราบ ไม่ท าเอง กระจายไปให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นคนท า  
รัฐบาลท าหน้าที่ให้การสนับสนุน รัฐบาลท าหน้าที่ก าหนดเพียงนโยบาย และท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ด้านองค์ความรู้และงบประมาณ  ภายใต้แนวคิดการบริหารราชการแผ่นดิน แบบ “Smaller Better 
and Cheaper” ในทางกลับกันกรมบัญชีกลางในฐานะที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย กลับมาท าหน้าที่       
ที่ไม่มีศักยภาพที่จะท าได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากได้รับการประเมินจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วว่ามีอัตราก าลังคนน้อย ความพร้อมของทรัพยากรบุคคล
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่ า ไม่สามารถรับมือกับภาระงานที่พยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๕๘)  เช่น การรับดูแลระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานทั้งประเทศกว่าหมื่นหน่วยงาน การจัดท าราคา
กลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ เป็นต้น ผลที่ตามมาคือ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางไม่มีเวลาตอบข้อหารือของ  
ผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือเกี่ยวกับระบบ e-GP  เพราะต้องเดินทางไป
เป็นวิทยากรทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่ได้รับมอบอ านาจให้สามารถด าเนินการ
แทนได้ เนื่องจากก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติอย่างชัดเจน ที่น่าเป็นห่วงคือ มีการด าริที่จะให้กรมบัญชี
ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกลางให้กับหน่วยงานของรัฐบางหน่วย เพ่ือป้องกันการทุจริต นั่นหมายความว่า
จะต้องตั้งงบประมาณในการบริหารกรมใหม่ คือ กรมพัสดุ ต้องรับคนใหม่ ซึ่งสวนทางกับการปฏิรูป
ราชการในปัจจุบันที่ต้องการลดคน ลดงบประมาณและลดโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง ท างานได้
รวดเร็วขึ้น 

นอกจากนี้ การร่างกฎหมายและระเบียบให้ทุกอย่างจะต้องรายงานไปยังกรมบัญชีกลาง เช่น 
การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดหลักการอุทธรณ์ใหม่ให้อุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลางเป็น
การสร้างกลไกที่สร้างความล่าช้าในการบริหารพัสดุอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อย ๓๐ วัน เนื่องจากต้องรอ
ผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางก่อน การสร้างกลไกดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับบทบาทในฐานะ
ผู้ก าหนดนโยบาย หลักการอุทธรณ์ควรปล่อยให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่มีอยู่แล้วใน
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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๕.๑.๓ ความไม่เข้าใจในแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรมบัญชีกลาง 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมี ๓ ประเภท คือ บุคลากรที่ต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายก าหนด (เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงาน และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่) บุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และเจ้าของ
โครงการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี บุคลากรทั้ง ๓ กลุ่มมีความต้องการองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบก าหนด และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบในระดับที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลากรที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบุคลากรที่
ต้องการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องด าเนินการระดับ 
Advance ในขณะที่บุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ ต้องการความรู้ในระดับเริ่มต้น ( Introduction) การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรจึงต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของผู้ที่ถูกพัฒนาอย่างแท้จริง จึงจะ
สามารถออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริง จากการที่คณะที่ปรึกษาท าการวิเคราะห์หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางจัดให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านพัสดุของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน พบว่า เหมาะส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง 
เพราะมีการบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรของ International Trade Center ซึ่ งมีสาระเหมาะสมกับบริบท 
การจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้น าหลักสูตรนี้เข้ามาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็เลิกใช้หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผลการประเมินจากผู้ที่เข้ารับการอบรมแสดงให้เห็นว่า  
ไม่เหมาะกับบริบทการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย เนื่องจากมีกระบวนการและขั้นตอนแตกต่างกัน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการวิเคราะห์เจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้น เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการตีความตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง  
จนสามารถน าหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง และเปลี่ยนแนวทางการอบรมใหม่ เป็นการใช้
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติที่เกิดขึ้น (Solution Based 
Training)  ปรากฏว่าสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติที่เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจ านวน กว่า ๔,๘๕๐ คน ผลการ
ประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก และผู้เข้าอบรมระบุว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง  

การที่กรมบัญชีกลางจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก 
ในขณะที่ความต้องการได้รับองค์ความรู้ของบุคลากรอ่ืน  ๆ ในหน่วยงานของรัฐมีจ านวนมาก  
แต่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องหาทางจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมภายในหน่วยงานเองโดยเชิญเจ้าหน้าที่จากรมบัญชีกลางมาเป็นวิทยากร จึงเป็นต้นเหตุท าให้
ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญประจ าที่กรมเพ่ือตอบข้อหารือของผู้ปฏิบัติที่มีปัญหา และ
เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ปฏิบัติได้ข้อแนะน าที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ส าคัญผู้ตอบข้อหารือล้วนเป็น
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎี แต่ไม่เคยปฏิบัติจริง ค าตอบจึงต้องกลับมาใช้ดุลยพินิจอีกเช่นเดิม 



 
 

 ที่ปรกึษาโครงการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครฐั : กรณกีารบริหารงานพัสดุภาครฐัของประเทศไทย 

บทที่ ๕:  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริหารราชการ                        รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

5-6 
 

เพราะไม่ได้ค าตอบที่ปฏิบัติได้เลย เป็นสาเหตุส าคัญที่ผู้ปฏิบัติไม่มั่นใจในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด หากปล่อยไว้นานก็จะสร้างปัญหาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

๕.๑.๔ การไม่สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไปสู่แผนยุทธศาสตร์ระดับ
ส่วนราชการ แผนกลยุทธ์ระดับกรม และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ท าให้ไม่สามารถส่งมอบ
ผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนราชการและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ             
ได้ส าเร็จ 

ปัญหาส าคัญที่ท าให้การบริหารงานราชการของประเทศไทยไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์ของ
แผนยุทธศาสตร์ในระดับส่วนราชการและแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศได้ คือ ความไม่เข้าใจในความ
เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของพนักงานของรัฐในทุกหน่วยงาน 
การที่จะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้ หน่วยงานของรัฐตั้งแต่
ระดับกระทรวง กรม จนถึงระดับส านัก/กอง จะต้องเข้าใจในความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ 
อย่างถ่องแท้ และสามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ส่งมอบผลผลิตในระดับปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ก่อน ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์หลาย ๆ แผนจะท าให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ (Ultimate Result) ให้กับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ออกไปตามพันธกิจ
ของส่วนราชการแต่ละแห่งที่กฎหมายจัดตั้งก าหนด ยุทธศาสตร์ระดับชาติจะถูกแปลงไปเป็น
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง (ส่วนราชการ) ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงจะถูกแปลงไปเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมต่าง ๆ และเป็นโครงการในระดับปฏิบัติการคือระดับส านักและกอง แผนปฏิบัติการ
ทุกระดับในแต่ละกระทรวงจะส่งมอบผลผลิตตามตัวชี้วัดได้ท าความตกลงไว้กับหน่วยติดตามและ
ประเมินผลคือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลรวมของการปฏิบัติงานของ
ทุกกระทรวง จึงจะเป็นผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในแต่ละระดับจะเห็นได้ว่าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส านัก/
กอง จะไม่สามารถส่งมอบผลผลิตให้กับส่วนราชการได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีผล
ให้ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส่วนราชการรับผิดชอบตามพันธกิจที่กฎหมายก าหนดไม่ส าเร็จ ผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้น แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของประเทศ การที่หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับทราบว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องการซื้อและจ้างอะไรบ้าง ผู้ประกอบการจะได้มีเวลาผลิต หรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการยื่นข้อเสนอแข่งขันตามวิธีที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ย่อมท าให้
หน่วยงานของรัฐสูญเสียโอกาสที่จะได้ผู้ยื่นข้อเสนอจ านวนมาก ท าให้สามารถเลือกได้ ตามข้อเท็จจริง
ที่เก็บจากหน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าหน่วยงานของรัฐใช้วิธีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนการด าเนินการตามวิธีการที่เลือกไว้เมื่อพร้อมจะด า เนินการจัดซื้อจัดจ้าง แผนที่ประกาศใน
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางจึงเป็นแผนเร่งด่วน ผู้ประกอบการทราบแผนไม่กี่วันก่อนการยื่นข้อเสนอ 
เป็นตัวอย่างที่ดีของการกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเตรียมพัสดุและเอกสารการยื่นข้อเสนอ           
แต่เนิ่น ๆ ผิดหลักความเสมอภาค เป็นธรรมที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เป็นความบกพร่องโดย
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ การปิดประกาศแผนแบบเร่งด่วนเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อการน าไปใช้งานของ
เจ้าของโครงการ การประกาศแผนโดยไม่มีการประชุมหารือเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ ย่อมสร้างภาระงานให้กับฝ่ายพัสดุอย่างมาก และเป็นความเสี่ยงที่จะท าให้ 
ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตให้กับแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและกรมได้ ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับ
ผลลัพธ์ของประเทศ บทเรียนนี้สะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐเรื่อยมาจนถึง  
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจถึงหลักการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ที่ ก.พ.ร. ไปน ามาจากต่างประเทศและใช้ 
ไม่เป็นแม้จะผ่านเวลามาถึง ๑๗ ปี นับแต่เริ่มใช้แนวคิดนี้ในการบริหารราชการสมัยใหม่ จึงเป็นเหตุผล
ที่ดีว่า ท าไมการบริหารราชการไทยจึงไม่เป็น Result Oriented Driven Government อย่างที่อยาก
เป็น ตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในความส าคัญของการต้องท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงหน้าและต้องพยายามท าให้ได้ตามแผนคือ ความล้มเหลวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ขนาดใหญ่ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ EEC 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหลายหน่วยงานไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนที่เพ่ือรองรับโครงการขนาดใหญ่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นได้ทัน 
ท าให้งบประมาณตกไป ต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนมาด าเนินการต่อเพ่ือให้เสร็จทันโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ก าลังจะเริ่มขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
กะทันหันโดยใช้ค าสั่งพิเศษ เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เป็นต้น  

๕.๑.๕ การไม่กล้าใช้ดุลยพินิจตัดสินปัญหาความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของโครงการพัฒนาผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง            
ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) จัดท าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  

บทเรียนที่ได้รับอีกหนึ่งบทเรียนส าหรับการบริหารราชการของประเทศไทย คือ ความ
ล้มเหลวของโครงการพัฒนาผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(กพ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร.) ได้จัดท ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี           
พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้าราชการและพนักงานของรัฐที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงจะ
ถูกส่งไปอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สองหน่วยงานนี้จัดขึ้นทุกคน  ซึ่งผลของ
การได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ควรออกมาในลักษณะของการที่ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจ กล้าใช้
ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนการบริหารงานภายใน แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผู้รับมอบอ านาจไม่กล้าตัดสินใจ โยนความรับผิดชอบไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยตัดสินแทน  
ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เวลานานอย่างน้อย ๓๐ วันท าการในการหาข้อยุติ ท าให้ต้องชะลองานไว้
จนกว่าจะได้รับค าวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ เป็นผลท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันต่อ
ความต้องการของเจ้าของโครงการ  
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๕.๑.๖ การขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
(กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้ติดตามและ
ประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติ  

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ในสมัยของประธานาธิบดีคลินตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการของรัฐบาลกลางให้มีขนาดเล็กลง กระจายอ านาจไปให้ฝ่ายประชาชนและ
เอกชนไปด าเนินการ (Decentralized Government) เน้นการท างานแบบบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่มีพันธกิจในการให้บริการประชาชนใกล้เคียงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือท าภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ 
ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและเท่าเทียม ช่วยท าให้ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการท างานที่ไม่ได้
ผลลัพธ์ที่ดี และสามารถดึงศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่ดีออกมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ด้วยเหตุนี้             
จึงเกิดแนวคิดการท างานแบบ “ประชารัฐ” เกิดขึ้น ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) น ามาใช้ในแนวคิด “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” (Participative 
Governance)  ซึ่งเป็นหลักคิดในการปฏิรูประบบราชการไทยปัจจุบัน จากการเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้บทเรียนที่ดีจากการบริหารพัสดุภาครัฐ คือ 
การขาดการบูรณาการความร่วมมือสามฝ่ายคือ ฝ่ายก าหนดนโยบาย (ออกกฎหมายบังคับใช้)  
ฝ่ายติดตามการน านโยบายไปปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) และฝ่ายน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (หน่วยงานของรัฐ) ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การที่กรมบัญชีกลางในฐานะคนก าหนดนโยบาย ไม่มีโอกาสท าความเข้าใจให้กับฝ่ายตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่ ท าให้ฝ่ายตรวจสอบตรวจ
ตามตัวอักษร คือ กฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ในขณะที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายก็พยายาม
ด าเนินการจัดซื้อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการพยายามตีความกฎหมายให้สามารถปฏิบัติได้ 
หน่วยงานสามหน่วยงานไม่เคยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้ตีความการปฏิบัติ
ตามกฎหมายไปคนละทิศทาง เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข และแนวคิดที่สมควรน ามาใช้ในการแก้ไขคือ
แนวคิดเรื่องการบูรณาการการท างานร่วมกันของทั้งสามฝ่ายให้เกิดขึ้นให้ได้พยายามสร้าง 
“สามเหลี่ยมแห่งความเข้าใจร่วมกัน” (Triangle of Understanding) ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาพยายาม
ท าให้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ปฏิรูประบบราชการในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ควรน ามาปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารราชการไทยให้ก้าวไปสู่ยุค ๔.๐ 
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รูปที่ 5.1 : แสดงสามเหลี่ยมแห่งความเข้าใจร่วมกัน” (Triangle of Understanding) 

 

๕.๒   แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐจากบทเรียนที่ได้จากการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

จากบทเรียนที่ได้รับจากการได้เข้าไปเก็บข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 
๑๐ แห่ง คณะที่ปรึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย
ไว้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
หลักการใช้การตีความกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติงาน 
ที่เปลี่ยนไปภายใต้บริบทของสังคมไทย เมื่อบังคับใช้แล้วควรมีการติดตามและประเมินผลการน า
กฎหมายไปใช้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือสร้างความรวดเร็วในการท างานและมุ่งเน้นให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานนโยบาย
แต่เพียงอย่างเดียว 

๕.๒.๒ เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายควรมีการสื่อสารให้ผู้ที่ถูกบังคับใช้ด้วยการน าเสนอสิ่งดี ๆ
ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การสื่อสารข้อกฎหมายไม่ควรน าเสนอบริบท
ความรุนแรงของกฎหมาย ไม่ควรน าเสนอแบบอธิบายตัวบทกฎหมายโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  
ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือให้หลักคิดแก่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่จะอธิบายเช่นนั้นได้อาจไม่จ าเป็นต้อง
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เป็นบุคลากรของกรมบัญชีกลางแต่ควรเป็นผู้ที่เข้าใจหลักการใช้การตีความกฎหมายอย่างแท้จริงเป็น
หลัก 

5.๒.๓  ควรผลักดันให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของประเทศอย่างจริงจัง พยายามสร้างความเข้าใจ
ให้กับระดับปฏิบัติการให้มากขึ้น เพราะแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่ด าเนินการในระดับผู้บริหาร  
ส่วนผู้ปฏิบัติไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง 

๕.๒.๔ ผลักดันให้มีการน าค่านิยมร่วมขององค์กรมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่านิยมเรื่องการท างานร่วมกันเป็นทีม เพราะจะท าให้สามารถสร้างระบบการท างานที่มีเอกภาพ และ
ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 

๕.๒.๕ ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานต่างส านัก/กอง (Learn to share) เพ่ือจะได้เกิดความ
เข้าใจในสภาพปัญหาจากการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก/กองได้มากขึ้น จะช่วยท าให้ลดความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานลงได้ นอกจากนั้นควรสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีพันธกิจสนับสนุนส่งเสริม
กันและกัน เพ่ือท าให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ จะได้น าองค์ความรู้ที่สั่งสมมาของแต่ละหน่วยงาน
มาแลกเปลี่ยนกัน (Learn to connect) และร่วมมือกันสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน (Learn to 
innovate) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐจะช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อน  
ลดงบประมาณที่ซ้ าซ้อน เพ่ิมอ านาจในการต่อรองโดยการรวมซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ร่วมกัน ซึ่งเป็น
แนวทางที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร รวมทั้งสหภาพยุโรปส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการจัดซื้อร่วมกัน 

๕.๒.๖ สร้างกระบวนทัศน์ในการบริหารงานภาครัฐใหม่ มองการมาท างานเป็นการมาหา
ความสุข ตามแนวคิดการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Management) ดังตัวอย่าง กรณี
บริษัท Google จะเปลี่ยนสภาพการท างานให้เหมือนบ้านที่ทุกคนสามารถท าทุกอย่างที่เคยท าที่บ้าน 
ให้ความส าคัญกับการท างานด้วยความสนุกเพลิดเพลิน การอ านวยความสะดวกในเรื่องอาหาร             
ที่พักผ่อนยามเมื่อยล้าและสถานที่ออกก าลังกาย แนวคิดนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างแพร่หลายในภาค
ธุรกิจของประเทศไทย เช่น บริษัท เนสเล่ ประเทศไทย จ ากัด, บริษัท AIS, บริษัท ปูนซีเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น 

๕.๒.๗ สร้างมาตรฐานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เน้นการตรวจสอบบริบทการปฏิบัติงานมากกว่าการตรวจสอบตามกระบวนการและขั้นตอน
ที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๕.๒.๘ ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานระดับบุคคล เพ่ือใช้เป็นบทเรียนในการ
ปฏิบัติงานของผู้ที่มาสืบทอดต าแหน่งและเป็นคลังแห่งความรู้ในต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง รวมทั้ง
สามารถต่อยอดประสบการณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นหลักคิดการสะสมองค์ความรู้ของบริษัทญี่ปุ่น 
การมีคู่มือปฏิบัติระดับบุคคลจะลดเวลาในการเรียนรู้งานและการแก้ไขปัญหาปฏิบัติ งาน เพราะใน
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คู่มือจะบอกแนวทางแก้ไขปัญหาไว้แล้วในระดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจะมีเวลาในการแสวงหา  
แนวทางการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามหลัก “ไคเซ็น” หรือ “การปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง” เป็นหลักการที่ท าให้บริษัทของญี่ปุ่นสามารถผลิตสินค้าแบบ “Zero Defect” ได้เป็น
ผลส าเร็จ บริษัทดังกล่าว คือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถผลิตรถยนต์ที่ไร้ข้อผิดพลาดส าเร็จในทศวรรษที่ ๙๐ เป็นแบบอย่างของการท างานโดยสร้าง
คู่มือปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติในทุกแผนกของโรงงานผลิตรถยนต์  

๕.๒.๙ ส่งเสริมการสร้าง “Think Tank” ในหน่วยงานโดยการขยายเวลาการเกษียณอายุ
ราชการออกไปอีก ๕-7 ปีดังที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส  มีการออกกฎหมายขยายเวลา
เกษียณอายุราชการของกลุ่มพนักงานบางสายวิชาชีพ เพ่ือน ามาเป็น “Think Tank” ของหน่วยงาน 
เนื่องจากเป็นสายวิชาชีพที่มีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญน้อย ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์นาน ตัวอย่าง
ที่ดีคือ อาชีพนักพัสดุ เป็นอาชีพที่หาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ยาก เพราะเป็นงานที่ไม่ค่อยมีใคร
อยากท า เป็นอาชีพที่สมควรขยายอายุราชการให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ใช้บุคลากรเหล่านี้ในการถ่ายทอด
สอนงานให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นพวกปฏิเสธกฎเกณฑ์ดังที่วิเคราะห์ไปแล้ว  

๕.๒.๑๐ ลดบทบาทผู้ปฏิบัติของส่วนราชการ (Implementater)  ให้เหลือเพียงบทบาทของ
ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้สนับสนุนส่งเสริมการท างานของภาคเอกชนและประชาชาน (Facilitator) 
เพ่ือให้ส่วนราชการมีขนาดเล็กลง กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่เอกชนและประชาชนให้
มากขึ้น พยายามเป็นแบบอย่างที่ดี (Mentor) ให้กับภาคเอกชนและประชาชนเมื่อมีการกระจายความ
รับผิดชอบไปให้ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กรมบัญชีกลางควรกระจายบทบาทการพัฒนาบุคลากรในสาย
วิชาชีพพัสดุไปให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด าเนินการ กรมบัญชีกลางมีหน้าที่อย่างเดียวคือ การก าหนดหลักสูตรและติดตามประเมินผล เป็นผู้
มอบอ านาจให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติไปด าเนินการแทน หรือการให้เอกชนที่มีประวัติการให้บริการที่
มีคุณภาพเข้ามาท าหน้าที่แทนหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้เป็นประจ าเป็น
ลักษณะ “Routine Purchasing” โดยก าหนดให้เอกชนเหล่านี้ตัองจัดท าราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ใช้เป็นประจ าให้กับภาครัฐโดยเป็นราคาที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันและเป็นราคาที่ตั้งอยู่ บน
พ้ีนฐานของกลไกตลาด ท าให้ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการมีผู้ยื่นข้อเสนอในการแข่งขัน
น้อยจนต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการลักษณะนี้จะช่วยลดภาระงาน และส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมทางการค้ากับภาครัฐ (Public Procurement Partnership : 
PPP) เป็นแนวทางที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และบริการที่มีลักษณะไม่
ซับซ้อน โดยใช้วิธี “Outsource” ให้ภาคเอกชนไปด าเนินการแทน เป็นการรวมศูนย์การซื้อและจ้าง
ไว้ที่ส่วนกลาง ท าให้สามารถต่อรองราคาได้ดี เนื่องจากซื้อเป็นจ านวนมาก เป็นต้น  

5.2.11 ส่งเสริมให้มีการประสานข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาคที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้างพัสดุอย่างเดียวกันรวมกันจัดซื้อหรือจัดจ้างในคราวเดียวกันเ พ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้ทาง
ราชการได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา 
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บทที่ ๖ 

กิจกรรมแถลงผลการศึกษา 
คณะที่ปรึกษาได้จัดให้มีการแถลงผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๐ แห่ง     

ได้ทราบ เพ่ือจะได้ท าการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องตามที่ตัวแทนหน่วยงานได้ให้ข้อมูลหรือไม่  
การประชุมจัดขึ้นที่โรงแรมปทุมวันปรินส์เซส กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 
๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 

เวลา ๙.๐๐ – ๙.๒๐ น.   หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดการประชุม 

เวลา ๙.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.   ทีมวิจัยน าเสนอผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์กฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับและ
ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

โดย นายอุทัย ทองคุ้ม  

ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่
ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

โดย ผศ. ดร. รชัตา มิตรสมหวัง 

      เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                       เปิดรับฟังความคิดเห็น 

      เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. หัวหน้าโครงการแจกรางวัลผู้ที่ตอบ            
แบบสอบถามได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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