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ค�ำน�ำ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการวางนโยบาย
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
(ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ
เป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด โดยมุ่งเน้น
เจตนารมณ์ ที่ จ ะสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และความมั่ น ใจแก่ ส าธารณชนต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการ
ว่าได้มีการตรวจสอบ และก�ำกับดูแลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส�ำหรับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดในการก�ำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่จะเน้นให้ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและประเมินผลในระดับชาติ (Audit Committee) ทีจ่ ะติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลนโยบายทีส่ ำ� คัญเร่งด่วนของรัฐบาลซึง่ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ (ongoing process) จะเป็นการตรวจสอบมิตใิ หม่
ที่ดำ� เนินการเชิงรุก โดยประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งสัญณาณเตือน (warning signal) จะท�ำให้ได้ข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้ก�ำหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือผลกระทบในวงกว้าง
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 1 เป็นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลในประเด็ น การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) และการด� ำ เนิ น งาน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นประเด็นส�ำคัญทีร่ ฐั บาลมุง่ จะป้องกัน
ผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
โดยรั ฐ บาลจะได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและน� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดมาตรการ และแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
รวมทั้งส่วนราชการสามารถน�ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงคุณภาพของการบริหารงาน ขีดสมรรถนะ และศักยภาพ
ของภาคราชการด้วย ค.ต.ป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับส่วนราชการในการมีระบบ
การก�ำกับดูแลตนเองที่ดี และผลส�ำเร็จที่ได้จากการด�ำเนินงานในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย
ทั้งจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 2 และ คณะที่ 4 และ
ทีมงานสนับสนุนของฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ธันวาคม 2563
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เรื่อง การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

บทสรุปผู้บริหาร (FINAL)
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เริม่ อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม 2560
(ตามประกาศ คสช.ที่ 2/2560) เป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต ความเสี่ยงของโครงการจึงเป็นความเสี่ยงของประเทศ โดยเฉพาะในช่วง
การด�ำเนินการของโครงการมีความไม่แน่นอนด้านสิง่ แวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างเป็นระบบเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เพื่อดูแลความเสี่ยงนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 (เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: EEC)
(หรือ อ.ค.ต.ป. คณะที่ 2) มาเสริมงานด้านการจัดการความเสี่ยงของโครงการนี้ และรายงานต่อ ค.ต.ป. และ
คณะรัฐมนตรีสืบไป
ภายใต้เวลาทีจ่ ำ� กัดและกฎระเบียบทางราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โครงการ EEC มีความก้าวหน้า
อย่างมากถึงแม้อาจจะไม่ได้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย ซึ่ง สกพอ. ได้สร้างวิธีการท�ำงานใหม่ ๆ เน้นวิธีการท�ำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ท่ามกลาง
ความแตกต่างของระบบ กฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงานนับเป็นความส�ำเร็จที่ต้องศึกษาเพื่อปรับบทบาท
ในการสร้างระบบราชการในอนาคต
อ.ค.ต.ป. คณะที่ 2 ได้เริ่มหารือกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งในเบื้องแรกนี้เป็นการท�ำความเข้าใจและประเมินภาพรวมของโครงการ
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
รายงานนี้จึงเป็นการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของการด�ำเนินการ
โครงการ EEC ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นบทที่ 3 โดยมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญ 6 เรือ่ ง โดย 4 เรือ่ งแรก
เป็นความเสี่ยงจากการบริหารโครงการ และอีก 2 เรื่องเป็นความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องหลัก (key stakeholders)
ประการที่ 1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ
เนื่องจากโครงการ EEC มีโครงการย่อยจ�ำนวนมากซึ่งเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และสอดรับกัน (sequential)
มีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย และใช้เงินลงทุนจากภาคเอกชนจ�ำนวนมาก ความเสี่ยงจึงอาจจะสะสม
เป็นทวีคูณได้ ดังนั้น กลยุทธ์ คือ เร่งได้ แต่ต้องไม่รีบ การบริหารความเสี่ยงจึงต้องท�ำให้เป็นระบบโดย 1) การศึกษา
ความเสีย่ งของโครงการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 2) ระบุความเสีย่ งของแต่ละโครงการและความเสีย่ งรวมของทัง้ โครงการ
3) ก�ำหนดมาตรการและแผนงานลด/แก้ไขความเสี่ยงแต่ละเรื่องโดยให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันท�ำ  4) ก�ำหนดให้มีเจ้าภาพ
ผู้รับผิดชอบและด�ำเนินการโดยชัดเจนในแต่ละหน่วย/องค์กร 5) สร้างระบบการติดตามและก�ำกับดูแล และ
6) รายงานความเสี่ยง ผลกระทบ และแผนแก้ไข
ด่านแรก (Tier 1) ในโครงการย่อยต่าง ๆ ได้มีการก�ำหนดความเสี่ยงอยู่ในการศึกษาของโครงการอยู่แล้ว
แต่เมื่อน�ำโครงการต่าง ๆ มาผูกรวมกัน ความเสี่ยงบางด้านก็อาจจะลดลงในขณะที่บางด้านจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงควรมีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งในหน่วยงานต่าง ๆ (ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม) ของแต่ละโครงการ
และผู้รับผิดชอบเหล่านี้ควรมีการพบปะหารือกันเพื่อท�ำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันและปรับปรุงแผนไปเรื่อย ๆ
เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีมากขึ้น
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สกพอ. ได้วางกรอบของระบบการบริหารจัดความเสีย่ งแล้ว แต่ภายใต้เวลาทีจ่ ำ� กัดอาจจะยังไม่สามารถด�ำเนินการ
ด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับมีงานเร่งด่วนในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าตามแผนงานที่เร่งด่วน
เมื่อโครงการเริ่มมีการประมูล และมีข้อมูลจริงมากขึ้นแล้วจึงเป็นจังหวะที่ดีในการร่วมสร้างแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อท�ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในเป้าหมายและความเสี่ยงร่วมกันเช่น เรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมาย
การร่วมทุนกับเอกชน เป็นต้น ถือเป็นด่านแรก (Tier 1) ของการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องเร่งท�ำให้เกิดเป็นรูปธรรม
ดั ง นั้ น อ.ค.ต.ป. คณะที่ 2 นี้ จึ ง ขอเสนอให้ มี ก ารก� ำ หนดผู ้ ดู แ ลความเสี่ ย งในโครงการทั้ ง 6 โครงการ
ที่ได้เริ่มด�ำเนินการแล้วและให้ผู้ดูแลความเสี่ยงเหล่านั้นได้หารือเพื่อสร้างแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันโดยเร็ว
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยปกป้องผู้ด�ำเนินการในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการด�ำเนินโครงการในระยะต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ สกพอ. ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามการด�ำเนินการ
ในระดับโครงการจะเป็นด่านที่สอง (Tier 2) ในขณะที่ อ.ค.ต.ป. คณะที่ 2 นี้จะท�ำหน้าที่ดูแลในภาพรวม (Tier 3)
ประการที่ 2 ระบบการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่มีประสิทธิภาพ
ในสองปีครึง่ ทีผ่ า่ นมาเป็นระยะทีย่ ากเพราะโครงการหลักทัง้ 6 โครงการเป็นโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่การขับเคลือ่ น
ต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานจ�ำนวนมากซึ่งต้องใช้วิทยาการหลายด้านทั้งความเข้าใจในระบบราชการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้ ความสัมพันธ์สว่ นตัวในการสือ่ สารเพือ่ สร้างแนวร่วม ในขณะที่ สกพอ. เองก็เป็นหน่วยงานใหม่
จึงต้องตั้งส�ำนักงานไปพร้อม ๆ กับการเตรียมการประมูลโครงการต่าง ๆ อีกสองปีครึ่งที่เหลือของระยะแรก โครงการ
ทีป่ ระมูลเสร็จจะเริม่ ด�ำเนินการ ดังนัน้ ปัญหา อุปสรรค และวิธกี ารท�ำงานจึงต้องเปลีย่ นไปเน้นการบริหารจัดการโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนของแต่ละโครงการและสอดประสานกับโครงการอื่น ๆ
สกพอ. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของโครงการส�ำคัญ 6 โครงการ (EEC Project List) และ
รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อย่างสม�่ำเสมอ และรวมทั้งท�ำรายงาน
ความคืบหน้าราย 3 เดือน (ฉบับล่าสุด คือเดือนมกราคม 2562) เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กพอ.) ส่วนโครงการอืน่ ๆ นอกเหนือจาก 6 โครงการส�ำคัญ อาทิ รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการนั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะรายงานต่อ สกพอ. และส�ำนักงบประมาณ
ในระยะที่ผ่านมา รายงานความก้าวหน้าของโครงการ EEC ได้น�ำเสนอสิ่งที่ด�ำเนินการแล้ว รวมทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้น ส่วนต่อไปข้างหน้ารายงานควรจะต้องเพิ่มการเปรียบเทียบงานที่แล้วเสร็จกับแผนงานที่กำ� หนดไว้ วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งผลกระทบที่เกิดหรือจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้เข้าใจถึงสถานภาพล่าสุด และอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกัน
อ.ค.ต.ป.ฯ มีความเห็นว่าการขับเคลื่อนนโยบายขนาดใหญ่ ที่ มี โ ครงการย่ อ ยอยู ่ ภายใต้ เ ป็ นจ�ำ นวนมาก
ควรจะสร้างระบบสารสนเทศส�ำหรับบริหารโครงการซึ่งอาจจะใช้ software ส�ำเร็จรูปหรือออกแบบมาใช้เฉพาะ
ส�ำหรับโครงการเพื่อท�ำให้เห็นความคืบหน้าหรือความล่าช้าของการด�ำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนและเป้าหมาย
ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค และผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ
สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ชุ ด เดี ย วที่ ถู ก ต้ อ งและทั น เวลาซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การสอดคล้ อ งประสานกั น เพื่ อ
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน และเป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงโดยท�ำให้ผู้ดูแลความเสี่ยงในจุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ อีกทั้งร่วมกันวางแผนและตัดสินใจในแก้ไขปัญหา
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ประการที่ 3 ระบบฐานข้อมูลในการด�ำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
โครงการ EEC แต่ละโครงการมีเจ้าภาพหลักจากหน่วยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
ทีต่ อ้ งท�ำงานประสานกันอย่างต่อเนือ่ งและตลอดเวลา ดังนัน้ การสือ่ สารและเข้าถึงข้อมูลการด�ำเนินการของแต่ละจุด
ที่ถูกต้อง เพียงพอ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และทันเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เปรียบเสมือนกับระบบประสาท
ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และส่งสัญญาณไปยังจุดต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ถา้ หากหน่วยงานหลักในแต่ละโครงการ
ใช้ระบบกฏเกณฑ์ และมาตรฐานตามระเบียบของหน่วยงานนัน้ การสือ่ สารและการท�ำงานร่วมกันอาจมีปญ
ั หา สกพอ.
รายงานว่าก�ำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564
อ.ค.ต.ป.ฯ มีความเห็นว่าภายใต้โครงการ EEC ทุกหน่วยงานควรใช้ระเบียบเป็นมาตรฐานและระบบข้อมูลเดียว
โดยใช้เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อให้มีฐานข้อมูลเดียวส�ำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการวางแผน
ขับเคลื่อนการด�ำเนินการและติดตามประเมินผล ซึ่งนอกจากจะช่วย สกพอ. ในการบริหารติดตามงานแล้ว ยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานรายหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึง
ข้ อมู ลอื่ น ที่ เป็ นประโยชน์ เช่น การใช้จ่ายเงิ นของรั ฐ ในด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข การลงทุ นของภาคเอกชน
รายได้ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีผลท�ำให้ สกพอ.
สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการได้อย่าง
ทันท่วงที
นอกจากจะช่วยสามารถในการด�ำเนินโครงการ EEC โดยตรงแล้ว ระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันนี้
จะเป็นการน�ำร่องระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งจะใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคต
ประการที่ 4 การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนใน EEC
เนื่องจาก EEC มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาจท�ำให้จ�ำนวนของทรัพยากรบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เช่น การซ่อมแซมเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้น สกพอ.
จึงได้ด�ำเนินการศึกษาความต้องการแรงงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ ว างแผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนคนเข้ า สู ่ EEC โดยพบว่ า ภายในปี พ.ศ. 2566 EEC
จะมีความต้องการบุคลากรในระดับอาชีวะศึกษา 253,114 ต�ำแหน่ง ระดับปริญญาตรี 213,943 ต�ำแหน่ง และ
ระดับปริญญาโท - เอก 8,617 ต�ำแหน่ง
ในการพัฒนาบุคลากร ได้มกี ารสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย
เพือ่ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ชัน้ สูง มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาก�ำลังคนในระดับอาชีวะศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงมีการจัดท�ำหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่าง ๆ
ในพื้ น ที่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นไปโดยกระบวนการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน นอกจากนี้
กระทรวงแรงงงานยังได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเก่าเพือ่ เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมใหม่ดว้ ยการ reskill
และ upskill อีกด้วย
อ.ค.ต.ป.ฯ มีความเห็นว่าการด�ำเนินการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทดสอบ และรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย โดยในระยะแรก
หากไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ทันกับความต้องการ อาจมีความจ�ำเป็นต้องมีการน�ำเข้าแรงงานทักษะสูง (talent)
จากต่างประเทศ ภาครัฐจึงมีบทบาทส�ำคัญในการอนุญาตบุคลากรดังกล่าวให้เข้ามาท�ำงานในประเทศ โดยเฉพาะ
การปรับกระบวนการออกวีซา่ ใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) และกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง (immigration)
ซึ่งจ�ำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ระบบออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการ และการจัดเก็บข้อมูลรองรับ
การตรวจสอบติดตามในอนาคต
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ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้านหรือหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบทั้งในด้านการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคน และการอ�ำนวยความสะดวกแรงงานทักษะสูงอยู่แล้ว แต่ สกพอ. ควรต้องมีบทบาทในการบูรณาการ
การด�ำเนินงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนใน EEC เพือ่ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาหรือเกิดความซ�ำ้ ซ้อนในการผลิต
ก�ำลังคน รวมถึงมีความจ�ำเป็นต้องติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในภาพรวม เพื่อป้องกันปัญหา
ความไม่สมดุลในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน หรือเกิดปัญหาความปลอดภัยในสังคมในภาพรวม เป็นต้น
ประการที่ 5 การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน
การลงทุนจากภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดของโครงการ ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถ
ดึงดูดภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการนี้จึงเป็นความเสี่ยงใหญ่ แต่ด้วยท�ำเลที่ดีของประเทศไทย จึงมีนักลงทุน
ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาอยู่ที่เงื่อนไขในการแบ่งสรรผลประโยชน์และ
ความรับผิดชอบในระยะยาวของการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับระบบกฎหมาย การเมือง และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เมื่อเทียบกับการลงทุนในที่อื่น ๆ หรือประเทศอื่น ๆ
สกพอ. ได้มีนโยบายและมาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการชักชวนการลงทุน ตลอดจนเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ
คณะเดินทางของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อชักจูงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทีม่ ศี กั ยภาพสูงในต่างประเทศให้พจิ ารณาลงทุนในพืน้ ที่ EEC และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในระดับนโยบาย รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC - OSS)
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนในการขอส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเริ่มต้นธุรกิจและการจัดหาแรงงาน เป็นต้น
ปัจจุบนั โครงการร่วมทุนโครงสร้างพืน้ ฐานหลัก (EEC Project List) ในภาพรวมอยูร่ ะหว่างการคัดเลือกภาคเอกชน
โดยที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้มีการเจรจากับผู้ร่วมผ่านการประเมินข้อเสนอซึ่งเป็นโครงการ
ทีม่ คี วามก้าวหน้ามากทีส่ ดุ ส�ำหรับโครงการอืน่ ๆ มีการด�ำเนินการล่าช้ากว่าก�ำหนด ปัญหาประการหนึง่ ในการด�ำเนินการ
คือ หน่วยงานเจ้าภาพหลักยังไม่มีประสบการณ์ด้าน International Bidding เพียงพอซึ่งเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ
ของการท�ำงานร่วมกับเอกชน และนักลงทุนจากต่างประเทศ
ส�ำหรับการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนัน้ พบว่า ปัจจุบนั ได้มกี ารอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายมูลค่าสูงถึง 642,593 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุนในระยะแรก 5 ปี
แต่อาจจะยังไม่สามารถมัน่ ใจได้วา่ การลงทุนทัง้ หมดนีจ้ ะเกิดขึน้ จริงในอนาคต ความเสีย่ งประการหนึง่ คือสิทธิประโยชน์
ของการลงทุนในโครงการ EEC ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เท่านั้น เช่น การลดภาษีเครื่องจักร หรือยกเว้นภาษีรายได้ เป็นต้น ในขณะที่นักลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อาจจะ
มีรปู แบบของการด�ำเนินธุรกิจ (Business Model) ใหม่ ๆ เช่น การร่วมทุนโดยใช้ทรัพยากรบุคคล ความรูค้ วามสามารถ
วัตถุดิบ เทคโนโลยี ช่องทางการตลาด และการจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้ต้องมีวิธีการแบ่งผลประโยชน์
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมส�ำหรับธุรกิจนั้น ๆ โดยอาจจะต้องมีการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่มีอยู่ เช่น
ระยะเวลาในการเช่าทีด่ นิ หรือปัญหาติดปัญหาเพดานเงินกู้ (Single Lending Limit) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ดังนัน้ จึงควรพิจารณาการออกแบบวิธกี ารจูงใจใหม่ ๆ ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์ทางยุทธศาสตร์สำ� คัญ ๆ
ของประเทศ
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ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งคือให้สิ่งจูงใจมากเกินไปจนเป็น “ปัญหาความมั่นคง” ของประเทศ
ซึง่ อาจเกิดจากนักลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามาฮุบหรือมีอำ� นาจทางเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมทัง้ การเสีย “ค่าโง่”
ให้นักลงทุนต่างชาติ ปัญหานี้ต้องจัดการดูแล โดยท�ำให้มีการลงทุนจากหลากหลายประเทศโดยอาจจะพิจารณา
ให้แต้มต่อแก่นักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน และการท�ำสัญญาที่รัดกุม
ดังนัน้ อ.ค.ต.ป. คณะที่ 2 จึงขอเสนอให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมว่าข้อเสนอในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ควรจะมีรปู แบบ
สิทธิประโยชน์ และวิธีการด�ำเนินการอย่างไร จึงจะสามารถดึงดูดการลงทุนตามที่ต้องการได้โดยที่ประเทศไทย
ได้ประโยชน์ในระยะยาวอย่างแท้จริง การเพิม่ ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านต่างประเทศ ตัง้ แต่ การท�ำ
International Bidding ตลอดจนรูปแบบสัญญาใหม่ ๆ ซึ่งควรน�ำมาใช้ในการสร้างกติกาที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้ลงทุน
และประเทศไทยในระยะยาว รวมทัง้ การดึงดูดนักลงทุนจากประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ สร้างแนวร่วมระหว่างประเทศด้วย
ประการที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำและวิกฤติปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมในอดีต ได้สร้างประสบการณ์/
การรับรู้ของคนในพื้นที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม จึงอาจท�ำให้เกิดการคัดค้าน
ของคนในพืน้ ที่ ประกอบกับการประชาสัมพันธ์เรือ่ งมาตรการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของคนในพืน้ ที่ หากไม่สามารถ
เข้าถึงคนในพื้นที่หรือไม่เพียงพอ อาจท�ำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงถึงการสูญเสียโอกาสของคนในพื้นที่ เช่น
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น ดังนัน้ แม้วา่ โครงการ EEC จะท�ำให้มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่มีความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำมีมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม รวมไปถึง
ความไม่สมดุลต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจว่าจุดสมดุลควรจะอยูท่ ไี่ หนและพวกเขาและลูกหลานควรจะได้อะไรบ้าง นอกจากนัน้ การทีม่ กี ารลงทุน
จากต่างชาติก็อาจจะกลายเป็นประเด็นปัญหาเพิ่มเข้ามาอีกมิติหนึ่ง กลายเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
ซึ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก
สกพอ. จึงได้มกี ารด�ำเนินโครงการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืน้ ที่ EEC อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งเหล่ า นี้ เช่ น การจั ด ท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ รั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชนผู ้ ม ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และการด�ำเนินโครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน EEC อย่างยั่งยืน เป็นต้น
อ.ค.ต.ป.ฯ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า การสร้ า งความร่ ว มมื อ ของประชาชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น
ตามนโยบาย EEC เป็นเรื่องส�ำคัญ และควรท�ำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากโครงการ EEC
นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อาทิ การสร้างความร่วมมือในลักษณะ
partnership ให้ประชาชนหรือชุมชนในพื้นทีเ่ ป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของโครงการ หรือรับผิดชอบบางส่วนของโครงการ
เป็นต้น ซึง่ อาจใช้รปู แบบหรือวิธกี ารก�ำหนดสัดส่วนการถือหุน้ ของประชาชนหรือชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ความคิดนีค้ วรเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการตั้งแต่ต้น
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บทที่ 1
ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ ซึง่ ต่อยอดความส�ำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ทีด่ ำ� เนินมาตลอด
กว่า 30 ปี ซึง่ ในช่วงระยะเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมานัน้ ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเดียวกัน อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ต่างเร่งลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปิดนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ในขณะที่ประเทศไทยไม่ได้มีโครงการลงทุน
พัฒนาเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่อีกเลย ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Value–Based Economy) รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดโครงการ
พัฒนา EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นพื้นที่นำ� ร่องในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 พร้อมทัง้ ก�ำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาสสูงในอนาคต
เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการระดมก�ำลังเพือ่ พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งในระยะข้างหน้า โดยมีขอ้ มูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1.1 นโยบายส�ำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
		(1) วันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ โดยก�ำหนดคลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก ได้แก่
(1) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส�ำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิน้ ส่วน คลัสเตอร์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและคลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั (2) คลัสเตอร์เป้าหมายอืน่ ๆ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สงิ่ ทอ
และเครื่องนุ่งห่ม และ (3) กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความส�ำคัญสูง
โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลือ่ นนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์
(2) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ (2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
และในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (กพอ.) ครั้ ง ที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษใน EEC เพิ่มอีก 2 อุตสาหกรรม คือ
1) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ และ 2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนและการศึกษาท�ำให้รวม
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษใน EEC จากเดิมที่มี 10 อุตสาหกรรม เป็น 12 อุตสาหกรรม
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(3) วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งในเรื่อง
ของการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ตลอดจนการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค
รองรับและสนับสนุนการด�ำเนินการ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการก�ำกับดูแล
ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(คนพ.) และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
(4) วันที่ 20 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(คบพ.) ซึง่ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) เป็นประธานในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบ
แนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยให้ใช้ช่ือว่า “ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)”
(5) วันที่ 28 มิถนุ ายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาจั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น โครงการและงบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(5.1) การลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ที่ เชื่ อ มโยงทั้ ง ระบบด้ า นพลั ง งาน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา
(5.2) แผนด�ำเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ด้วย
(5.3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน
โดยเฉพาะการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษี สิทธิการเช่าทีด่ นิ และการจัดหาแรงงานรวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
การลงทุน (One Stop Service) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการ
และให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
(5.4) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
(6) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) ได้มอบหมายให้สำ� นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประสานและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2560 เห็นชอบในหลักการของร่างแผนฯ
พร้อมทั้งอนุมัติงบกลางปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 6,992.67 ล้านบาท
(7) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ก�ำหนดมาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ก่อนการบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัตพิ นื้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เพือ่ ให้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยแต่งตัง้ (1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (คณะกรรมการนโยบาย) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (2) คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และ
(3) ส�ำนักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายฯ และ กรศ.
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(8) พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีผลท�ำให้มกี ารเปลีย่ นชือ่ คณะกรรมการ
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) เป็น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) และเปลีย่ นชือ่ ส�ำนักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็น ส�ำนักงานนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ทั้งนี้ มาตรา 29 ก�ำหนดให้ สกพอ. “…จัดท�ำนโยบายและแผนภาพรวม
เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค แผนการด�ำเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร…” พร้อมทั้ง
ก�ำหนดหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รับผิดชอบการด�ำเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และเมื่ อ คณะกรรมการนโยบายให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วในการด� ำ เนิ น การ
เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
1.2 เป้าหมายและภาพรวมในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วิสยั ทัศน์ของ EEC คือ การเป็นต้นแบบพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ สี่ มบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมภายใต้ น โยบายไทยแลนด์ 4.0 และให้ ป ระเทศไทยก้ า วขึ้ น สู ่ ร ะดั บ ประเทศพั ฒ นาโดยเร็ ว ที่ สุ ด
โดยมีวัตุประสงค์ ดังนี้
(1) เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีท่ นั สมัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(2) เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
(3) เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความทันสมัยระดับนานาชาติท่ีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก
ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยทั่วหน้า สามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(4) เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชียในบริบทโลก
เป้าหมายการพัฒนาก�ำหนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการพัฒนาประเทศ ระดับการพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และระดับการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง) โดยมีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของการพัฒนา ดังนี้
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เป้าหมาย
ระดับประเทศ

ตัวชี้วัด

1. เป็นพื้นที่แรกที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ 1. อัตราการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
และสังคมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย ภายในประเทศ เฉลี่ยช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2580
องค์กรด�ำเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ที่ร้อยละ 5.04 ต่อปี
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ 2. มู ล ค่ า การสะสมทุ น ถาวรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น 4 เท่ า
ในอนาคต
ในช่วง 20 ปี จากปี พ.ศ. 2561 (คาดการณ์
2. รายได้ประชาชาติขยายตัวไม่ต�่ำกว่า 42,245,674 ล้ า นบาท) ถึ ง ปี พ.ศ. 2580
ร้อยละ 5 ต่อปี
(คาดการณ์ 165,680,524 ล้านบาท)
3. สะสมและน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 3. อันดับความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยี
ในการสร้างรายได้และสร้างความสะดวก ของภาคธุ ร กิ จ (Firm-level Technology
ให้กับคนไทยทุกระดับ
Absorption) ที่จัดท�ำโดย WEF เป็นอันดับ 2
ของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2580
ระดับพื้นที่
การยกระดับการลงทุนในทุกด้านไม่ตำ�่ กว่า 1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
เขตพัฒนาพิเศษ 1.5 ล้านล้านบาท ใน 5 ปีแรก เพื่อให้เกิด พืน้ ที่ EEC ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2580 ทีร่ อ้ ยละ
ภาคตะวันออก ฐานเทคโนโลยี ใ หม่ ข องประเทศ และ 6.30 ต่อปี
(ฉะเชิงเทรา
เกิดการพัฒนาคน ความรู้ และเทคโนโลยี 2. การจ้างงานในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านคน
ชลบุรี
ให้ก้าวทันโลกอนาคต
ในช่วง 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีอัตรา
และระยอง)
การขยายตั ว ของการจ้ า งงานที่ เ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ
2.5 ต่อปี
3. ก� ำ ลั ง คนเพี ย งพอ และมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
ที่ร้อยละ 90
4. โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน และ
สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
เป็นต้น พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนที่ก�ำหนดไว้
และเปิดด�ำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2567
5. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีใ่ ช้เทคโนโลยี
สูง คิดเป็นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมในอีก 20 ปี (ปี พ.ศ. 2580)
6. จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน) ชาวต่างชาติ
และชาวไทยในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.3 ต่อปี
และ 7.6 ต่อปี ตามล�ำดับ
7. การลงทุ น พั ฒ นาเมื อ งใหม่ อั จ ฉริ ย ะน่ า อยู ่
อย่างน้อย 1 เมือง ในอีก 20 ปี (พ.ศ. 2580)
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองน่าอยู่และ 1. เป็ น ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ (logistics hub)
ระดับจังหวัด
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (logistics hub) เชื่อมภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
เชื่ อ มโยงภาคตะวั น ออกกั บ ประเทศ กัมพูชา ลาว และจีน ภายในปี พ.ศ. 2571
เพื่ อ นบ้ า น เช่ น กั ม พู ช า ลาว และจี น 2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย
ภายใน 10 ปี
ช่ ว ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ ร ้ อ ยละ
6.5 ต่อปี
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ตัวชี้วัด

ระดับจังหวัด
(ต่อ)

จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
เชิงคุณภาพและการศึกษา เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิ น และการวิ จั ย และพั ฒ นา
ภายใน 10 ปี

จังหวัดระยอง เป็นเมืองนวัตกรรม การวิจยั
และพั ฒ นา และการท่ อ งเที่ ย วเกษตร
ภายใน 10 ปี

3. การจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 3.4 แสนคน
ในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) หรือคิดเป็น
อัตราการขยายตัวของการจ้างงานทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ
3.1 ต่อปี
4. จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน) ชาวต่างชาติ
และชาวไทย ในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ขยายตัวทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 1.3 ต่อปี และ 12.2 ต่อปี
ตามล�ำดับ
1. เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการศึกษา
เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการวิจยั และพัฒนา
ภายในปี พ.ศ. 2571
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย
ช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ร้อยละ 6.89
ต่อปี
3. การจ้างงานเพิม่ ขึน้ ประมาณ 6.1 แสนคน ในช่วง
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) หรือคิดเป็นอัตรา
การขยายตัวของการจ้างงานที่เฉลี่ยร้อยละ 2.3
ต่อปี
4. จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน) ชาวต่างชาติ
และชาวไทย ในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ขยายตัวทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ 11.4 ต่อปี และ 14.3 ต่อปี
ตามล�ำดับ
1. เป็นเมืองนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา และ
การท่องเที่ยวเกษตร ภายในปี พ.ศ. 2571
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย
ช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ทีร่ อ้ ยละ 5.6 ต่อปี
3. การจ้างงานเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3.2 แสนคน ในช่วง
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) หรือคิดเป็นอัตรา
การขยายตัวของการจ้างงานที่เฉลี่ยร้อยละ 2.3
ต่อปี
4. จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน) ชาวต่างชาติ
และชาวไทย ในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ขยายตัวที่เฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี และ 8.8 ต่อปี
ตามล�ำดับ

กรอบเวลาของการด�ำเนินการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2560 - 2561)
ระยะปานกลาง (ปี พ.ศ. 2562 - 2564) และระยะถัดไป (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565) โดยมีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
6 แนวทางหลัก รายละเอียดดังภาพที่ 1
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88 โครงการ/
101,760.52 ลบ.

254 โครงการ/
998,535.9 ลบ.

(34 โครงการ/ 16,943.82 ลบ.)

(35 โครงการ/ 95,468.31 ลบ.)
ภายในปี 2575 ประเทศไทย
ได้รบั การพัฒนา ดังนี้
เป็นประเทศ high Technology
โดยเศรษฐกิจจะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี
รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น
เป็น 12,746 $/คน/ปี
โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้
(18 โครงการ/ 143 ลบ.)

(118 โครงการ/ 423,947.4 ลบ.)

การเพิ่มขีดความสามารถรองรับ
สินค้าส่งออก น�ำเข้า ของท่าเรือ
แหลมฉบังและมาบตาพุด
การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
เป็นสนามบินหลักของ EEC
การเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งระหว่างพืน้ ที่ EEC เชือ่ มโยง
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้าน
(34 โครงการ/ 252,779.5 ลบ.)

(30 โครงการ/ 13,834.4 ลบ.)
การท่องเทีย่ วใน EEC
อัตราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้
ผูม้ าเยีย่ มเยือนพืน้ ที่ EEC
เพิม่ ขึน้ ≈ 1.5 เท่า จาก 29.89
เป็น 46.72 ล้านคน
รายได้เพิม่ ขึน้ ≈ 1.8 เท่า จาก
285,572 ลบ. เป็น 528,590 ลบ.

(35 โครงการ/ 6,149.21 ลบ.)
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
พัฒนาการเชือ่ มโยงการ รวมกลุม่ /
เครือข่ายคลัสเตอร์
พัฒนาบุคลากร การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนากลุ่ม Start Up และ SME

(102 โครงการ/ 321,809 ลบ.)
การพัฒนาและขยายศักยภาพ
โครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง/
ดิจิทัล/ระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่ EEC ระหว่างพื้นที่
และพื้นที่โดยรอบ ให้เกิดความ
เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
กับความต้องการของประชาชน

72 โครงการ/
31,028.22 ลบ.

การเดินทางท่องเที่ยวใน EEC
มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
จากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก
และทางน�ำ้
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น
ในการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
ที่มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
(8 โครงการ/ 250 ลบ.)

133 โครงการ/
41,947.0 ลบ.

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยีสามารถเป็นต้นแบบ
ของการสร้างบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการให้เยาวชนมีงานท�ำ เป็นคนดี
มีรายได้สูง พร้อมขยายแผนการไป
พื้นที่อื่น และไปสาขาอื่น ๆ นอกจาก
ช่างฝีมือ รองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศต่อไป
(29 โครงการ/ ไม่ใช้เงินลงทุน)

(65 โครงการ/ 38,242.67 ลบ.)

ผลิตครู/วิทยากรต้นแบบจากบุคลากร
ในระบบในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อย่างน้อย 150 คน
เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หนุ่ ยนต์ ระบบอัตโนมัติ
และระบบสารสนเทศ อย่างน้อย
40,000 คน
เกษตรกร อย่างน้อย 10,000 คน
ได้รบั ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่
(39 โครงการ/ 3,704.33 ลบ.)
ภายใน 2 ปี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
อย่างน้อย 10 ศูนย์ และจัดท�ำหลักสูตร
ฝึกอบรมเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 60 หลักสูตร
ภายใน 5 ปี สามารถพัฒนาบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพรองรับงานคุณภาพสูงตรงกับ
ความต้องของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อย่างเพียงพอ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

659 โครงการ / 1,192,113.44 ลบ.
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), พฤศจิกายน 2561

รวมโครงการ/
งบประมาณ

ระยะต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี
(พ.ศ. 2565)

ระยะปานกลาง
(พ.ศ. 2562 2564)

ระยะเร่งด่วน
(พ.ศ. 2560 2561)

การบูรณาการความร่วมมือ
ในการแก้ไขกฎระเบียบ/กฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม
การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

การสรรหาและคัดเลือก
จนได้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมและขนส่งที่ส�ำคัญ

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
และนักธุรกิจเพิ่มขึ้น

(2) แผนปฏิบัติการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

(3) แผนปฏิบตั กิ าร
(4) แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี
การท่องเทีย่ ว
และนวัตกรรม
เป้าหมาย (จ�ำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนงานและระยะเวลา)

90 โครงการ/
927.9 ลบ.

(8 โครงการ/ 30 ลบ.)

การก่อสร้างลงทุนพัฒนา
เมืองใหม่อจั ฉริยะน่าอยูบ่ นพืน้ ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตามการออกแบบและผังเฉพาะ
ที่กำ� หนด

(8 โครงการ/ 52 ลบ.)
ออกแบบพัฒนาเมืองใหม่ฯ
ตัวอย่างบนพื้นที่จริง EEC
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ปชช. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การศึกษาองค์กรแบบพิเศษ
เพือ่ ก�ำกับดูแล/บริหารเมืองใหม่ฯ
ก�ำหนดพื้นที่จัดท�ำผังเฉพาะ
ของการพัฒนาเมืองใหม่ฯ
(74 โครงการ/ 845.90 ลบ.)

การศึกษารูปแบบของเมือง
อัจฉริยะทีม่ อี งค์ประกอบครบ
ทัง้ 6 องค์ประกอบ
การก�ำหนดรูปแบบการลงทุน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
การก�ำหนดสิทธิประโยชน์
ส�ำหรับการลงทุนพัฒนาเมืองใหม่
อัจฉริยะน่าอยู่ โดย BOI

(5) แผนปฏิบัติการพัฒนา
เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่
และศูนย์กลางทางการเงิน

22 โครงการ/
17,913.90 ลบ.

ขยายกิจกรรมในการ
พัฒนา Digital Park และ
สถาบัน IoT innovation
ระบบ IoT Smart City
พร้อมใช้และขยายผล

วางโครงสร้างพื้นฐาน
ท่อร้อยสายเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสงและ i-Pole
ขยายผล ASEAN Digital
HUB/การพัฒนา
และประยุกต์ใช้ 5G

การส�ำรวจขยายโครงสร้าง
พื้นฐานฯ และ i-Pole
การขยายความจุ และ
ก่อสร้างเคเบิลใต้น�้ำฯ
ศึกษาความต้องการ
และบริการดิจิทัล
ออกแบบ Digital Park
สถาบัน IoT
เตรียมทดสอบ 5G

(6) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อให้มีโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและเชื่อมโยงกันเป็นระบบสมบูรณ์
เพื่อพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่และมีความทันสมัย สามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชียในบริบทโลก

(1) แผนปฏิบัติการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด

1.3 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1.3.1 พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยครอบคลุมการก�ำหนดกลไกในการขับเคลือ่ นในระดับนโยบายไปจนถึงระดับ
การบริหารจัดการ ทัง้ ในส่วนของการก�ำกับการด�ำเนินการ การก�ำหนดนโยบาย การพิจารณาแผนงาน/โครงการ รวมทัง้
การผลักดันแผนการพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) มีขอบเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาชัดเจน (หมวด 1) โดยก�ำหนดพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง ทั้งนี้ หากจะเพิ่มเติมต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และขยายได้เฉพาะพื้นที่อื่นในภาคตะวันออก
(2) มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน (หมวด 2) ทั้งในระดับนโยบายและระดับบริหารจัดการ
โดยในระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในระดับบริหารจัดการ ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หมวด 3)
(3) ก�ำหนดให้การพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดเชื่อมโยงกันโดยไม่เกี่ยวกับเขตปกครอง (หมวด 4)
ประกอบด้วย (1) แผนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมแผนภาพรวมการพัฒนา แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด�ำเนินงาน แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และ
(2) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งครอบคลุม แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
(4) มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน (มาตรา 33) โดยคณะรัฐมนตรีสามารถมอบหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงาน เป็นผู้ด�ำเนินการในงานต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้ ทั้งนี้
หากมีกฎหมายก�ำหนดให้ผดู้ ำ� เนินการนัน้ ต้องได้รบั อนุมตั หิ รืออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหน่วยใด ให้คณะกรรมการ
นโยบายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตแทนหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอำ� นาจอนุมัติหรืออนุญาตนั้นทราบก่อนเข้าด�ำเนินการ
(5) สามารถจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาตามความจ�ำเป็น ด้วยการซื้อ เช่า
เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน โดยให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และ
ให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศึกษาความเหมาะสม การเยียวยา และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับ (มาตรา 34)
กรณีที่ดินของส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถเข้าใช้ในการประกอบกิจการอื่นได้ โดยต้องตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก�ำหนด (มาตรา 36)
(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินโครงการหลักโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน (มาตรา 37)
ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน ในกรณีที่เชื่อมโยงไปนอกเขต
ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผรู้ กั ษากฎหมาย ทัง้ นี้ ต้องค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข ทีก่ ฎหมายนัน้ ๆ ก�ำหนด
(หากหลักเกณฑ์เดิมไม่เหมาะสม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถแก้ไขเพิม่ เติมได้ โดยแจ้ง
ให้ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายให้ความเห็นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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(7) ใช้เฉพาะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นกลไก ไม่ใช่ใช้พื้นที่หมดทั้ง 3 จังหวัด (หมวด 5)
(8) การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ เ ฉพาะกั บ เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ หรื อ เขตเล็ ก เท่ า นั้ น
ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่อื่น ๆ แม้จะอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด และจ�ำกัดอยู่กับอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้อง
กั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ โดยการก� ำ หนดพื้ น ที่ เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ให้ ท� ำ การศึ ก ษาความเหมาะสมและ
ผลต่อประชาชน (มาตรา 40) ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินสามารถขอให้ที่ดินเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้โดยประชาชน
ในพื้นที่ต้องร่วมกันยื่นค�ำขอด้วย โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้ง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(9) ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึง สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ และการเช่าที่ดิน ของคนต่างด้าว สิทธิในการน�ำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักร
สิทธิในการได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร สิทธิในการท�ำธุรกรรมการเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
(10) ให้มกี องทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หมวด 6) มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ พัฒนา
พื้นที่หรือชุมชน ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและชุมชน สนับสนุนการศึกษา ทุนการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1.3.2 การก�ำหนดสิทธิประโยชน์การลงทุน
การก�ำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกิดการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยมีการปรับปรุง/พัฒนากฎหมายเพื่อให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
มี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ แ ก่ (1) การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ไม่เกิน 13 ปี ส�ำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา จากเดิมที่เคยได้รับการยกเว้น
สูงสุดไม่เกิน 8 ปี และ (2) การลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี ส�ำหรับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้แทนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
(2) พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. 2560
เป็นการเพิ่มเครื่องมือชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส�ำคัญ (Investment-led
growth) โดยมุง่ เน้นอุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของประเทศ สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงต้องเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่
ที่ไม่เคยมีการผลิตหรือการให้บริการในประเทศมาก่อน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรู้
ในการผลิตขั้นสูง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี (2) เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม หรื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเฉพาะด้ า น
ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน โดยไม่รวม
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการยกเว้ น หรื อ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล เช่ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการยกเว้ น อากรขาเข้ า
ส�ำหรับเครื่องจักรที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ การอนุญาตให้น�ำผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศ
พร้อมการให้บริการขอวีซ่า และ Work Permit เป็นต้น
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1.3.3 การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท�ำหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน เพื่อให้การลงทุนส�ำคัญ ๆ
ใน EEC สามารถท�ำงานได้อย่างคล่องตัว โดยรักษากระบวนการและมาตรฐานความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล
ตรวจสอบ ตามการร่วมลงทุนกับเอกชนโดยทัว่ ไปตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ซึ่ ง จะสามารถลดระยะเวลาการอนุ มั ติ โ ครงการโดยการด� ำ เนิ น การในแต่ ล ะขั้ น ตอนร่ ว มกั น และคู ่ ข นานกั น
ท�ำให้สามารถลดระยะเวลาในการด�ำเนินการเหลือ 8 - 10 เดือน (กรณีปกติ 40 เดือน กรณี Fast Track 20 เดือน)
หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วจะใช้ กั บ โครงการลงทุ น หลั ก ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ สู ง เท่ า นั้ น โดยต้ อ งน� ำ เสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ นโยบาย
ได้ อ นุ มั ติ โ ครงการไปแล้ ว จ� ำ นวน 6 โครงการ ได้ แ ก่ (1) สนามบิ น อู ่ ต ะเภาและเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก
(2) รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น (3) ท่ า เรื อ มาบตาพุ ด ระยะที่ 3 (4) ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ 3
(5) ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา และ (6) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
1.4 หน่วยงานรับผิดชอบ และกลไกการก�ำกับดูแล
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดให้ สกพอ. ท�ำหน้าที่เป็นองค์กร
ที่จะประสานการขับเคลื่อน ก�ำกับ ติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และรับผิดชอบในงานธุรการ
และงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย โดยมีหมวดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หมวด 2 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (คณะกรรมการ นโยบาย)
มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน และรองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ น รองประธานกรรมการ
และมีเลขาธิการ (เลขาธิการ สกพอ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
หมวด 3 ก� ำ หนดให้ มี ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (สกพอ.)
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น
หมวด 4 ให้ สกพอ. จัดท�ำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด�ำเนินงาน
และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรทีส่ ะดวกและรวดเร็ว เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์สงู สุด
และให้ ก ารใช้ พื้ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการด� ำ เนิ น การ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเพือ่ ให้ความเห็นชอบ และเมือ่ คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงาน
ดังกล่าวในการด�ำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เพือ่ บริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการกลัน่ กรองแผนภาพรวมเพือ่ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนอืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการ
ในพื้นที่ ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน โดยสามารถสรุป
โครงสร้างระบบบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ ดังภาพที่ 2
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คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กพอ.)
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการ

เลขาธิการ
สำ�นักตรวจสอบ
กิจการภายใน

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ

สำ�นัก
เลขาธิการ

กลุ่มผู้ช่วย
เลขาธิการ

สำ�นักสื่อสาร
องค์กร

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

นโยบาย
และแผน

พัฒนาพื้นที่
และชุมชน

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การลงทุน
และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร

ภาพที่ 2 โครงสร้างระบบบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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บทที่ 2





ผลการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ในชวงที่ผานมา
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บทที่ 2
ผลการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในช่วงทีผ
่ า่ นมา
พระราชบั ญ ญั ติ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก พ.ศ. 2561 มาตรา 15 (4) ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ก�ำกับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน โดย สกพอ. ได้จัดส่งรายงาน
ผลความคืบหน้า (เดือนพฤศจิกายน 2561 - พฤษภาคม 2562) ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 2 เพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง
สรุปผลความคืบหน้าการด�ำเนินงาน (เดือนพฤศจิกายน 2561 - พฤษภาคม 2562) ดังนี้
1. แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หลังจาก พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ สกพอ. ได้จัดท�ำนโยบายและ
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2565) เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2561 จากนัน้ สกพอ. ได้ประสานกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพือ่ น�ำนโยบายและ
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และจัดท�ำ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 9 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึง่ ประกอบไปด้วย
โครงการ Flagships จ�ำนวน 14 โครงการ ประมาณเงินลงทุนกว่า 860,000 ล้านบาท โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 แล้ว
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส�ำคัญ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เห็นชอบในหลักการ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก (EEC Project List) จ�ำนวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน (2) โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F (4) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 และ (5) โครงการ
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยสรุปผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ได้ดังนี้
		
(1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ได้มีการเจรจาร่างสัญญาจนได้ข้อสรุปและส่งร่างสัญญา
ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ก่อนเสนอเรื่องให้ กพอ. และคณะรัฐมนตรี
อนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนในวันที่ 13 พฤษภาคม และ 28 พฤษภาคม 2562 ตามล�ำดับ
		
(2) โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้เปิดรับเอกสารข้อเสนอจากเอกชน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และอยู่ระหว่างการประเมินซองคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 กลุ่มซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ก่อนประเมินซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาต่อไปโดยมีกำ� หนดการเสนอ กพอ.
และ คณะรัฐมนตรี อนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
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(3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F ได้เปิดรับเอกสารข้อเสนออยู่ระหว่าง
การเจรจาร่างสัญญากับผู้ผ่านการประเมิน โดยมีก�ำหนดส่งร่างสัญญาให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างฯ ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 และมีกำ� หนดการเสนอ กพอ. และคณะรัฐมนตรี อนุมตั ผิ ลการคัดเลือกเอกชนในวันที่ 13 พฤษภาคม
และ 28 พฤษภาคม 2562 ตามล�ำดับ
		
(4) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจาร่างสัญญากับเอกชน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีกำ� หนดส่งร่างสัญญาให้สำ� นักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างฯ ประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
และมี ก� ำ หนดการเสนอ กพอ. และคณะรั ฐ มนตรี อนุ มั ติ ผ ลการคั ด เลื อ กเอกชนในวั น ที่ 13 พฤษภาคม และ
28 พฤษภาคม 2562 ตามล�ำดับ
		
(5) โครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในการคัดเลือก
เอกชน และวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัท แอร์บัส เอส เอ เอส (แอร์บัส) ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูง
ของการบินไทยเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานและกรอบระยะเวลาการยื่นข้อเสนอเพื่อน�ำไปหารือกับคณะกรรมการ
คัดเลือกของโครงการต่อไป
นอกจากนี้ ในคราวประชุม กพอ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักการของ
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั (EECd) ซึ่งเป็นโครงการตาม EEC Project List โครงการที่ 6
นอกเหนือจาก 5 โครงการในข้างต้นแล้ว แต่เนือ่ งจากโครงการนีไ้ ม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐเพิม่ เติม จึงสามารถออกประกาศ
เชิญชวนเอกชนได้ทันที
ส�ำหรับโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) จ�ำนวน 168 โครงการนั้น มีการด�ำเนินงาน/ก่อสร้างแล้วเสร็จ 21 โครงการ
เช่น ทล.314 บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 และ ทล.36 กระทิงลาย - ระยอง ตอน 1 (ทล.7 - ทล.331) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ/ก่อสร้าง 64 โครงการ เช่น การก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304
(ตอน 2 ช่วงมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา) เป็นต้น และขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 จ�ำนวน 16 โครงการ และขอรับ
การจัดสรรงบประมาณปี 2564 เป็นต้นไป 27 โครงการ
3. เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
กพอ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพิ่มเติม รวมทั้งเห็นชอบระเบียบและข้อก�ำหนดสิทธิประโยชน์ส�ำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้
		
3.1 การจัดตัง้ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ที่ EEC เพิม่ เติม จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพือ่ กิจการพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์ พัทยา เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ กิจการอุตสาหกรรม
กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางปะกง และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์อนาคตบ้านโพธิ์
		
3.2 การก�ำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
		
3.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และพิธกี ารศุลกากรส�ำหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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3.4 (ร่าง) สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
		
3.5 (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
4. การจัดท�ำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ยกร่างแผนผังการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย แผนผังการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค
โดยแผนผังการพัฒนาโครงการพื้นฐานฯ ประกอบด้วย 8 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบสาธารณูปโภค 2) ระบบคมนาคม
และขนส่ง 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม 5) ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ
6) ระบบบริหารจัดการน�้ำ  7) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ (8) ระบบป้องกันอุบัติภัย
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท�ำร่างแผนผังการพัฒนาโครงการพื้นฐานฯ ประกอบด้วย 5 ระบบ
และ 1 มาตรการ โดยรวมระบบทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันและจัดท�ำในแผนผังฉบับเดียวกันเพือ่ ความเหมาะสมในการใช้งาน
และการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้รับทราบต่อไป
นอกจากนี้ สกพอ. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
แนวทางการจัดท�ำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 จ�ำนวน 12 ครั้ง
และมีผเู้ ข้าร่วมประชุมกว่า 1,900 คน โดยภาคประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการทราบความชัดเจนของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ความเพียงพอของการจัดสรรทรัพยากรน�ำ้
ระหว่างภาคเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทัง้ ขอให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทัว่ ถึง
และคาดว่าร่างสุดท้ายจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562
5. ความก้าวหน้าโครงการ EECi และ EECd
		
5.1 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ได้ มี พิ ธี เ ปิ ด หน้ า ดิ น โครงการ EECi ที่ วั ง จั น ทร์ วั ล เลย์ อ� ำ เภอวั ง จั น ทร์ จั ง หวั ด ระยอง โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ซึ่งการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก ระยะที่ 1
มีเงินลงทุนเริ่มต้น 1,100 ล้านบาท โดยเป็นที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่ EECi โรงงานต้นแบบ และโรงเรือนอัจฉริยะของ
BIOPOLIS (เมืองนวัตกรรมชีวภาพ) รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับ ARIPOLIS (เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) SPACE INNOPOLIS (เมืองนวัตกรรมด้านการบิน และอวกาศ) และมีก�ำหนดการเปิดให้
นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่ในปี 2564
		
5.2 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ได้จัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) และ
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสนามทดสอบ
5G Testbed ในพื้นที่ EEC และสร้างเครือข่ายพันธมิตร 5G (5G Alliance)
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6. การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service: EEC - OSS)
สกพอ. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC - OSS) ผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC
โดยการส�ำรวจกระบวนงานตามกฎหมายทัง้ 8 ฉบับ ทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 43 ของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561 แล้วพบว่ามี 42 กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุงขั้นตอนของ
กระบวนงานการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตต่าง ๆ เช่น ลดขัน้ ตอนการขออนุมตั ติ งั้ โรงงานใหม่ให้เร็วกว่ากระบวนการปกติ
เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งคาดว่า
จะเริ่มให้บริการออนไลน์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562
7. การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
สกพอ. ได้ด�ำเนินนโยบายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการชักชวนการลงทุน โดยสรุปรายละเอียดการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ดังนี้
		
7.1 การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
			 1) บริษัท Chengshan จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เลือกนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (WHA ESIE 3) เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยี 4.0 มีมูลค่าลงทุนระยะแรก
10,100 ล้านบาท ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานและวางสายการผลิต
			 2) บริษัท Alibaba จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
และยื่นขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งขอใช้สิทธิต่างด้าวซื้อที่ดินในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
			 3) บริษัท Senior Aerospace จากสหราชอาณาจักร ได้ด�ำเนินการลงทุนขยายก�ำลังการผลิตชิ้นส่วน
เครือ่ งยนต์ไอพ่น ซึง่ สกพอ. ได้ประสานงานต่อเพือ่ ท�ำให้เกิดโครงการสร้างศูนย์ฝกึ อบรม (Training Center) ส�ำหรับ
การผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยทางบริษัทตัดสินใจใช้พื้นที่ของส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA) นอกจากนี้ บริษัทจากประเทศญี่ปุ่น คือบริษัท Mitutoyo และ บริษัท Mazak (อุตสาหกรรม
อากาศยานและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์) ได้เข้าร่วมสร้างศูนย์ฝึกอบรมด้วย
นอกจากนี้ ได้ มี บ ริ ษั ท ที่ ป ระสานเรื่ อ งการลงทุ น ในพื้ น ที่ EEC ได้ แ ก่ 1) บริ ษั ท Uniko Group
ประเทศเกาหลี (เมืองอัจฉริยะ) 2) องค์การเภสัชกรรม (ด้านการแพทย์) 3) บริษทั Okamoto Logistics ประเทศญีป่ นุ่
(ด้านโลจิสติกส์) 4) บริษทั FEYNLAB สหรัฐอเมริกา (ผลิตฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติง้ ) และ 5) บริษทั Bioshoot
ประเทศญี่ปุ่น (ผลิตวัคซีน)
		
7.2 การชั ก จู ง การลงทุ น ในต่ า งประเทศ (ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และ
สถานเอกอัครราชทูตไทยใน 5 ประเทศ คือ 1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) ประเทศญี่ปุ่น 3) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 4) ราชอาณาจักรเบลเยียม และ 5) ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
		
7.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ร่วมลงนาม MOU ระหว่างรัฐบาลมณฑลเหอหนานและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เพือ่ การพัฒนาศูนย์การบินคูข่ นานและส่งเสริมการค้าการลงทุน ร่วมงานสัมมนา Japan - China
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Workshop on Business Cooperation in Thailand ร่วมอภิปรายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกใต้ ณ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของในพื้นที่ EEC เป็นต้น
		
7.4 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC จ�ำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2562
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้สรุปการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 มูลค่ารวม 520,485 ล้านบาท จากเป้าหมาย 100,000 ล้านบาท
8. การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่
		
8.1 การลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ EEC ที่ได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ
		
8.2 การติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่ อบต. ตะพง
อ� ำเภอเมื อ ง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มรายได้ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนเกษตรกรชาวสวน และติ ดตามความคื บหน้ า โครงการ
บ้านฉางเมืองอัจฉริยะ (BANCHANG SMART CITY) ในพื้นที่ อบต. บ้างฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
เมืองรูปแบบใหม่ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการพัฒนาภายใต้แนวคิดเมืองใหม่อัจฉริยะ
		
8.3 การเฝ้าระวัง และตอบโต้ประเด็นข่าวเชิงลบ เช่น การชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากองทัพเรือมีแผน
ที่จะขอคืนพื้นที่ดินท�ำกินจากชาวบ้านจ�ำนวน 4 พันไร่ และการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นต้น
9. การประสานงานแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดย สกพอ. เป็นเจ้าภาพจัดท�ำงบบูรณาการร่วมกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 14,862.61 ล้านบาท มีเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการลงทุน
ในพื้นที่ EEC เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และมีหน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ 9 กระทรวง 19 หน่วยงาน
โดยมีผลการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม 2562) จ�ำนวน 10,454.39 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.43 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดถึงร้อยละ 16.43 (เป้าหมายไตรมาสที่ 2
เท่ากับร้อยละ 54) และมีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ของผลส�ำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
10. ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานตามแผนและมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
		
10.1 จัดท�ำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งมติ กพอ.
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561 - 2564
		
10.2 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจยั และเทคโนโลยี วงเงินงบประมาณ
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รวมทั้งสิ้น 390.48 ล้านบาท เช่น จัดท�ำฐานข้อมูลความต้องการก�ำลังคนในพื้นที่ EEC จัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับใน 3 ด้าน คือ 1) New Skill 2) Up Skill และ 3) Re - Skill พัฒนากลุ่มคนที่ท�ำงานไม่ตรงสาขาที่จบ
และคนตกงาน พัฒนาหลักสูตรให้รองรับครอบคลุมกลุ่มนักเรียน และสายอาชีพ
		
10.3 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ซึง่ คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพือ่ ยกระดับคุณภาพการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง สูก่ ารท่องเทีย่ วระดับโลกรองรับนักท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดี และกลุม่ เชิงสุขภาพ โดยในปีงบประมาณ 2561 - 2562
มีโครงการตามแผนงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณแล้ว จ�ำนวน 28 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 643.35 ล้านบาท
ด�ำเนินงานใน 4 แผนงาน คือ
			 แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
			 แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
			 แผนงานที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
			 แผนงานที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
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บทที่ 3

การวิเคราะหความเสีย
่ ง
การพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
และขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไข
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ความเสีย
่ งการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นนโยบายส�ำคัญที่รัฐบาลมีเป้าหมายในการให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางส�ำคัญ และเป็นประตูเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเอเชียโดยต่อยอดความส�ำเร็จด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และฐานอุตสาหกรรมในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก : Eastern Seaboard ซึง่ เป็นการพัฒนาเชิงพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่ประสบความส�ำเร็จและได้ด�ำเนินการมากว่า 32 ปี ดังนั้น รัฐบาลจึงพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ กระจายรายได้และความเจริญสูภ่ มู ภิ าค ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในลักษณะของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ EEC เป็นหนึ่งในประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบาย EEC ถื อ เป็ น นโยบายเศรษฐกิ จ ที่ ถู ก จั บ ตามองมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากคาดว่ า จะมี ก ารลงทุ น ร่ ว ม
ทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยทีก่ ารด�ำเนินนโยบายดังกล่าว
เป็นลักษณะโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ภาครัฐเองต้องมีความพร้อมและการสนับสนุนปัจจัยที่ส�ำคัญ อาทิ
การยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม การให้สทิ ธิประโยชน์ในการลงทุนทัง้ ทางภาษีและมิใช่ภาษี การผ่อนคลาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ ประกอบกับ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นกลไกของภาครัฐที่จะติดตามตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแล และประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือและความมัน่ ใจแก่สาธารณชนต่อการด�ำเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เฉพาะกิจ คณะที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) น�ำไปสู่การก�ำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก ค.ต.ป. ให้ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยง (Risks) ของ
การด�ำเนินการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ได้มีการศึกษาข้อมูล
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา EEC งบประมาณ โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักและประชุมร่วมกับผู้บริหารส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้ก�ำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงไว้ใน
3 ส่วนหลัก ได้แก่
1) การศึกษาความเสีย่ ง โดยประกอบด้วยความเสีย่ ง 5 ด้าน คือ (1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(2) ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk) (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
(4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) และ (5) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) โดยการพิจารณา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวังของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3) การจัดการความเสีย่ ง (Risk Response) โดยการพิจารณาข้อเสนอแนะเพือ่ ควบคุมหรือจัดการความเสีย่ ง
ที่เกิดขึ้น
ทัง้ นี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ได้ดำ� เนินการหารือร่วมกับ สกพอ. ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2561 - มิถนุ ายน 2562
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาความเสี่ยง 5 ด้านข้างต้น อ.ค.ต.ป. ฯ ได้น�ำเสนอกรอบแนวคิดและได้รายงานสรุปภาพรวม
ความเสี่ยงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย โดยมีกรอบแนวคิด
การประเมินความเสี่ยง (Risks) ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยง (Risks) ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ความเสี่ยงของการพัฒนา EEC 5 ด้าน
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1

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีระบบติดตามที่สามารถวัดผลได้
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย

2

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบัติการ
(Operational Risk)

ความหลากหลายของหน้างานท�ำให้เกิดปัญหา
ด้านความยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณ
และการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม
ความไม่พร้อมของเทคโนโลยีของประเทศ
ความไม่พร้อมของภาคแรงงานและการศึกษา
ระบบงบประมาณปกติไม่เอื้อต่อการด�ำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ที่จะเห็นผลในระยะยาว
ปัญหาการบูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากระบบงบประมาณ
ที่แตกต่างกัน
ความไม่เชื่อมโยงของโครงการภายใต้แผนงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ
ระบบการก�ำกับดูแลองค์กรและแผนงานโครงการต่าง ๆ
การจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร

3

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

4

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(Compliance Risk)

5

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
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ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารโครงการ
ความไม่คล่องตัวจากการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พรบ. วินัยการเงินการคลัง
การเชิญชวน/ดึงดูดนักลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การคัดค้านโครงการของคนในพื้นที่

จากกรอบที่มีการศึกษาความเสี่ยง 5 ด้าน อ.ค.ตป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ได้ระบุสาเหตุความเสี่ยงรายด้าน
สามารถสรุปภาพรวมและแนวทางการแก้ไข ดังนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
สกพอ. อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่ก�ำหนด
ระดั บ ประเทศ และความเสี่ ย งจากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานและข้ อ กั ง วลด้ า นกฎหมายซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
การด� ำ เนิ น งานของ สกพอ. โดย สกพอ. อยู ่ ร ะหว่ า งติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ์ แ ละผลการด� ำ เนิ น งาน
ทุกไตรมาส จัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ บริหารความเสีย่ ง และทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ในแต่ละระดับ นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งจากความไม่ตอ่ เนือ่ งเชิงนโยบาย ซึง่ สกพอ. ได้แก้ไขโดยการบรรจุแผนงาน
EEC ไว้ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk) มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง และการบูรณาการด�ำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนา EEC ซึ่ง สกพอ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและ
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และได้จัดท�ำแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกตั้งแต่ปี 2562 เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยี การศึกษา และแรงงาน โดย สกพอ. อยู่ระหว่างการจัดตั้ง
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
สนับสนุนการน�ำเข้าบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้เพียงพอในระยะแรก และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา รวมทัง้ เร่งพัฒนา
บุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการก�ำกับดูแล/บริหาร
องค์กร แผนงานและโครงการต่าง ๆ โดย สกพอ.ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละส่วนงานในการ
ขับเคลื่อน EEC จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบกิจการภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงของการพัฒนา EEC และอยู่ระหว่างการขอ
งบประมาณเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน สกพอ.
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) มีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาในการ
ลงทุนและด�ำเนินโครงการ ซึ่ง สกพอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขโดยการจัดท�ำ สัญญาโครงการลงทุน
ให้รัดกุมในโครงการส�ำคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั รวมทัง้ มีการติดตาม ตรวจสอบ
และก�ำหนดบทลงโทษ นอกจากนี้ สกพอ. และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาระบบให้บริการแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC-OSS) ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) มีความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ
ซึ่ ง สกพอ. ได้ ป ้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยน� ำ แนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 มาใช้ และให้ผู้ที่มีความเป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ
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ร่วมลงทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ ความเสี่ยงจากความไม่คล่องตัวจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย
ซึ่งแก้ไขโดยระบุไว้ใน พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ กพอ. สามารถปรับปรุงข้อกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเพิ่มภาระในการด�ำเนินการ รวมทั้งมีการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ
ด้านกฎหมายมาปฏิบัติงาน และจัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรของ สกพอ.
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) มีความเสี่ยงจากการก�ำหนดมาตรการจูงใจนักลงทุน ซึ่งส่งผล
ให้การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดย สกพอ. ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และได้ก�ำหนดธรรมาภิบาลการบริหารโครงการร่วมทุนให้โปร่งใสและตรวจสอบได้
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ความเสี่ ย งด้ า นการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่ ค นในพื้ น ที่เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
การยอมรับการพัฒนาร่วมกัน โดย สกพอ. อยู่ระหว่างการจัดท�ำประชาพิจารณ์และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการพัฒนา EEC สกพอ. ได้ด�ำเนินการทั้งในส่วนของการวางแผนการบริหาร
จัดการองค์การ การด�ำเนินงาน และการติดตามและควบคุมการด�ำเนินงาน โดยมีทั้งส่วนที่ด�ำเนินการเองและ
ส่วนทีร่ ว่ มกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้กำ� หนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งทัง้ ทีไ่ ด้กำ� หนดแล้วเสร็จและใช้ปฏิบตั แิ ล้ว
และมาตรการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ซึ่งได้สรุปภาพรวมของความเสี่ยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตามตารางดังนี้
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1

กรณีด�ำเนินการแล้วเสร็จ

1.1

ประเด็น

2

สถานะการด�ำเนินการ

กรณีอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
3

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

กรณียังมิได้เริ่มด�ำเนินการ

- เนือ่ งจากเป้าหมายของ EEC มี 3 ระดับ ได้แก่ - มีการประเมินสภาพปัญหาภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สกพอ. ได้ มี ก ารกํา กั บ ติ ด ตาม และรายงาน
ระดับประเทศ ระดับพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ และ
โดยด�ำเนินการทั้งในรูปแบบคณะท�ำงานซึ่งเป็นการร่วมมือ
ความคื บ หน้ า ในการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ระดับจังหวัด ดังนั้น เป้าหมายในแต่ละระดับ
กับหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและด�ำเนินการเองในลักษณะ
ภาคตะวั น ออกต่ อ คณะกรรมการนโยบาย
มีลักษณะและความเสี่ยงแตกต่างกัน ดังนี้
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อย่างน้อย
ของการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย
และระดั
บ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
(ท้
อ
งถิ
น
่
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ว
ยงานในพื
น
้
ที
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่
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ง
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จะเป็
น
ทุ ก สามเดื อ น ตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษ
1. เป้าหมายที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของ
แนวทางที่ท�ำให้ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานลดลงได้
ภาคตะวั น ออก พ.ศ. 2561 ซึ่ ง กพอ. ได้ ใ ห้
เศรษฐกิจองค์รวม : เป้าหมายลักษณะนี้
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ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานตามนโยบาย EEC
เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่เป็น outcome
โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิ จ โลก และการเปลี่ ย นแปลง
และมอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง
ของการพัฒนาที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อน
จริงจังส�ำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่อาจนอกเหนือการควบคุมของ
ของภาคเศรษฐกิ จ และสั ง คมในหลายมิ ติ
EEC
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ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สกพอ. ได้มีการขอ
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ม าจากปั จ จั ย
และเป้าหมายให้เหมาะสม 2
งบประมาณในการพัฒนาระบบติดตามดังกล่าว
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564
ของ สกพอ. เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ โลก
ราคาพลังงาน ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ฯลฯ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สกพอ./ส� ำ นั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)
2. เป้าหมายทีเ่ ป็นการด�ำเนินงานของ สกพอ. :
เป้ า หมายลั ก ษณะนี้ จ ะมี ค วามเสี่ ย งด้ า น
ความร่วมมือของหน่วยงานและข้อกังวล
ด้านกฎหมายซึ่งต้องใช้ความพยายามในการ
ประสานงานและชี้ แ จงในรายละเอี ย ด
ค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไข

ความเสีย
่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

มีเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีระบบติดตาม
ที่สามารถวัดผลได้

1

สถานะการด�ำเนินการ :

สรุปภาพรวมของความเสี่ยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ�ำนวน 5 ด้าน
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ดั ง นั้ น สกพอ. จึ ง ได้ ก� ำ หนดแนวทางแก้ ไข
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
1. มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ์
ภายนอก ภายใน และผลการด�ำเนินงาน
อย่ า งใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สกพอ.
ได้ มี ก ารทบทวนและติ ด ตามทุ ก เดื อ น/
ไตรมาส
2. มีการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อร่วมกันแก้ไข
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ
โดยเฉพาะหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการแผนงานที่ด�ำเนินการ
3. มีการทบทวนเป้าหมาย (Reassessment)
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดและโอกาสทีม่ คี วามเป็นไปได้
ซึง่ การทบทวนเป้าหมายดังกล่าว มิใช่เป็น
การลดภาระการท� ำ งาน หากแต่ เ ป็ น
การปรับทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทอี่ าจมีการปรับเพิม่ หรือลดลง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./สศช.

1.1

ความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบาย

1.2

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- สกพอ. ได้ด�ำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อน - จากแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง จ�ำนวน 3 แนวทาง - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 2 แนวทาง และอยู่ระหว่าง
แก้ไข จ�ำนวน 2 แนวทาง ส�ำหรับแนวทางที่ 3
น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า เข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ
ภาคตะวันออกให้เกิดความต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน
ด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 แนวทาง ดังนี้
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จึงยังไม่สามารถประเมินผลได้
ดังนี้
1. ก� ำ หนดทิ ศ ทาง/กลไกการด� ำ เนิ น งาน
1. ด�ำเนินการผลักดันการออกกฎหมาย พ.ร.บ. เขตพัฒนา
ที่ จ� ำ เป็ น โดยตราเป็ น กฎหมาย พ.ร.บ.
พิเศษภาคตะวันออกฯ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 1
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./สศช.

แนวทางแก้ไข

ประเด็น

ความเสีย
่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (ต่อ)

มีเป้าหมายที่ชัดเจน
และมีระบบติดตาม
ที่สามารถวัดผลได้

1
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2. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จ�ำนวน 23 ประเด็น ซึ่งรวมทัง้ ประเด็น
ที่ 9 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2580)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และบรรจุโครงการเร่งด่วน
ของ EEC ภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) 1
3. อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 แนวทาง คือ การด�ำเนิน
โครงการ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในพืน้ ที่
มี ก ารบรรยายให้ พื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2560 เป็นต้นมา 2

2. การบรรจุแผนงาน EEC ไว้ในนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./สศช.

1.2

2.1

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข 2 แนวทาง ดังนี้ - อยู่ระหว่างด�ำเนินการทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
- ด� ำ เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง แก้ ไขโดย
1. จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของโครงการลงทุ น
ยังไม่สามารถประเมินผลได้เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่าง
1. ได้ด�ำเนินการจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการลงทุน
ด�ำเนินการ ทั้งนี้ ในการประชุม กพอ. ครั้งที่
ให้ ส อดคล้ อ งต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยได้ด�ำเนินการจัดล�ำดับโครงการพัฒนาโครงสร้าง
3/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุม
โดยประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบูรณาการ
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส�ำคัญในยุทธศาสตร์ 20 ปี
ขับเคลื่อนแผนงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ได้มกี ารติดตามให้เป็นไปตามเวลาที่กำ� หนด
และตามแผนภาพรวมแล้วประกอบด้วย EEC จ�ำนวน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญเร่งด่วน
6 โครงการ โดยทุกโครงการอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก
(EEC) อาทิ รถไฟทางคู ่ - ท่ า เรื อ รถไฟ
เอกชนร่ ว มลงทุ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามก� ำ หนดเวลาที่
ความเร็วสูง - สนามบิน
คณะกรรมการ กพอ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.
วันที่ 23 มกราคม 2562 ได้รับทราบ 2

แนวทางแก้ไข

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk)

ความหลากหลายของ
หน้างานท�ำให้เกิดปัญหา
ด้านความยืดหยุ่น
ในการจัดสรร
งบประมาณและ
การสรรหาบุคลากร
ที่เหมาะสม

2

3. การสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกท�ำให้คน
ในพืน้ ที่ เห็นถึงประโยชน์ของ EEC โดยด�ำเนิน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพืน้ ทีท่ ชี่ มุ ชนได้รบั
ประโยชน์
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก : สกพอ./จังหวัด/อปท.

สถานะการด�ำเนินการ

แนวทางแก้ไข

ประเด็น

ความเสีย
่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (ต่อ)

ความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบาย

1
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2. กพอ. ได้ มี ก ารก� ำ หนดอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เ ศษ
จ�ำนวน 12 อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 2 ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคต 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 5) อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
6) อุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ 7) อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิ ส ติ ก ส์ 8) อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวงจร
9) อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ
10) อุตสาหกรรมดิจิทัล 11) อุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศ 12) อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา

2. ควรเลื อ กเป้ า หมายหลั ก ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง
เพื่อทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.

2.1

ความไม่พร้อม
ของเทคโนโลยี
ของประเทศ

2.2

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- เพือ่ เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม - อยู่ระหว่างด�ำเนินการทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
- ด� ำ เนิ น การแล้ ว ทั้ ง 2 แนวทาง แต่ ยั ง ไม่ เ ห็ น
และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนา EEC ได้มี
ทิศทางการด�ำเนินการต่อไป
1. ด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยจัดตั้ง
การจัดตั้ง
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
1. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (กนศ.) ประกาศก�ำหนด EECi
(EECi)
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก : สกพอ./กระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)/ส�ำนักงาน 		2
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงพลังงาน
(พน.)

สถานะการด�ำเนินการ

แนวทางแก้ไข

ประเด็น

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความหลากหลายของ
หน้างานท�ำให้เกิดปัญหา
ด้านความยืดหยุ่น
ในการจัดสรร
งบประมาณและ
การสรรหาบุคลากร
ที่เหมาะสม

2
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2.3

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข 3 แนวทาง ดังนี้ 1. อยู่ระหว่างด�ำเนินการทั้ง 3 แนวทาง ดังนี้
- สกพอ. ได้มีการศึกษาความต้องการด้านก�ำลัง
ด้านต่าง ๆ เพือ่ รองรับ EEC ซึง่ ได้มกี ารประสาน
1. ในระยะแรก สนับสนุนการน�ำเข้าบุคลากร
1. ด�ำเนินการสนับสนุนการน�ำเข้าบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ให้เพียงพอกับความต้องการ ดังนี้
ที่มีศักยภาพสูงให้เพียงพอกับความต้องการ
ใน 7 อุตสาหกรรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ/ 		 กระทรวงศึกษาธิการตัง้ คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษา
พืน้ ฐาน โดยได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อทีป่ ระชุม
ทีม่ ีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ คณะกรรมการพัฒนา
สกพอ.
กพอ. เพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 3/2562
บุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีสนับสนุน
เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2562 และที่ ป ระชุ ม
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยชั้นสูงตามค�ำสั่ง คสช.
ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ที่ 29/60 วันที่ 26 พ.ค. 2560 และ ครม. เห็นชอบให้
ประจิน จัน่ ตอง) เตรียมความพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินการ
เลส์โรช ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาจัดการศึกษา
รองรับการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ เช่น
ในประเทศไทยในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบริหาร
การพัฒนาหลักสูตร การปรับรูปแบบการศึกษา
ธุรกิจการโรงแรม โดยร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการ
โดย ครม. อนุมัติ 3 สถาบันฯ ได้แก่ 1. CLMK Uni
บุคลากร การก�ำหนด timeline ที่ชัดเจนและ
เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 2. Taiwan Uni เมือ่ วันที่ 19
การสื่อสารกับสถาบันการศึกษาในการก�ำหนด
มิ ถุ น ายน 2561 3. Les Roches เมื่ อ วั น ที่ 26
หลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการ เป็นต้น
กุมภาพันธ์ 2562

2. ด�ำเนินการด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยจั ด ตั้ ง เขตส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรม
ดิจิทัล (EECd) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ประกาศ
ก�ำหนด EECd ในราชกิจจานุเบกษา มีผลเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2561 และ กพอ. อนุมัติหลักการโครงการ
EECd เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศเชิญชวนคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุน EECd เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
		2

2. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิ ลั
(EECd)
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.

2.2

ความไม่พร้อม
ของเทคโนโลยี
ของประเทศ

สถานะการด�ำเนินการ

แนวทางแก้ไข

ประเด็น

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความไม่พร้อม
ของภาคแรงงาน
และการศึกษา

2
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2.3

ประเด็น

แนวทางแก้ไข

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ
- ส�ำหรับข้อมูลความต้องการบุคลากร/ต�ำแหน่ง
งาน ใน 5 ปี (ปี 2562 - 2566) ใน 7 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 3 โครงสร้างพื้นฐาน สรุปดังนี้
1) ความต้องการบุคลากร
จ�ำนวน 475,674 คน
2) แบ่งเป็นระดับการศึกษา
- อาชีวศึกษา 253,114 ต�ำแหน่ง
- ปริญญาตรี 213,943 ต�ำแหน่ง
- ปริญญาโท - เอก 8,617 ต�ำแหน่ง
3) สถาบันการศึกษาด�ำเนินการ
- อุดมศึกษา 222,561 คน
- อาชีวศึกษา 253,113 คน
โดยการด�ำเนินการเตรียมก�ำลังคนของ สกพอ.
เพื่อรองรับนโยบาย EEC มีความชัดเจนและมีการ
ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้
demand และ supply มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
อย่างไรก็ตามแผนงานดังกล่าวยังไม่ได้ลงรายละเอียด
ถึงระดับสาขาวิชา หรือความพร้อมของแต่ละสถาบัน
ที่ จ ะผลิ ต บุ ค ลากร ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม จึ ง มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำรายละเอียด สาขาวิชา
ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการและการวาง timeline
ที่ชัดเจนสอดรับกับการวางแผนการผลิตบุคลากร
อีกทั้งภาครัฐควรส่งเสริม และสนับสนุนหลักสูตร
ระยะสั้นนอกเหนือจากปริญญาด้วย

สถานะการด�ำเนินการ
		 สอศ. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุดมศึกษาในพืน้ ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2560 ท�ำหน้าทีบ่ รู ณาการแผนงาน/โครงการเพือ่ จัดท�ำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ EEC รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
		 ศธ. ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
นานาชาติ ท� ำ หน้ า ที่ พั ฒ นาและประกาศหลั ก สู ต ร
อาชี ว ศึ ก ษานานาชาติ ที่ ไ ด้ รั บการรับ รองมาตรฐาน
วางระบบสถานศึ ก ษา ฝึ ก หั ด ครู ประสานกั บ
ผู ้ ป ระกอบการภาคเอกชนและภาคอุ ต สาหกรรม
ในการจ้างงานผู้จบการศึกษาที่ตรงตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
		 สอศ. ได้ ด� ำ เนิ น โครงการอาชี ว ะพรี เ มี่ ย ม โดยเปิ ด
หลักสูตร "อาชีวะพรีเมี่ยม" ใน 6 สาขาวิชาที่จับคู่สอน
กับวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากสถานทูตออสเตรีย
กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และภาคเอกชนในการผลิต
ก�ำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม โดย ครม. เห็นชอบ
โครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่และอาชีวะพันธุ์ใหม่ วันที่ 24
เมษายน 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
		 สกพอ. มี โ ครงการปี 2562 จ้ า งที่ ป รึ ก ษาศึ ก ษา
ความต้องการก�ำลังคนขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดจ้าง

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความไม่พร้อม
ของภาคแรงงาน
และการศึกษา

2

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

85

2.3

ประเด็น

3. เร่งปรับระบบการศึกษาให้พัฒนาบุคลากร
ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ภายใต้
โครงการ EEC ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
อนุบาล - อุดมศึกษา ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนา
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./ศธ./อว./รง./
ดศ.

2. การจั ด ท� ำ ความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนด้ า น
ความต้ อ งการแรงงานเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ให้กระทรวงศึกษาธิการใช้วางแผนพัฒนาคน
เข้าสู่ EEC
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./ศธ./กระทรวง
แรงงาน (รง.)/สศช./ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แนวทางแก้ไข
		 มีแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยี ร องรั บ การพั ฒ นาเขตพื้ น ที่ EEC
ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น กรอบในการขอรั บ
การจั ด สรรงบประมาณประจ� ำ ปี และด� ำ เนิ น งาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
2. จัดท�ำความต้องการก�ำลังคนด้านความต้องการแรงงาน
เพือ่ เป็นข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการใช้วางแผนพัฒนาคน
เข้าสู่ EEC ซึง่ มติ กพอ. ครัง้ ที่ 2/2562 มอบรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง) เป็ น ประธาน และ
ให้ สกพอ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำข้อมูล ร่วมกับ
สภาการศึกษา กระทรวงแรงงาน สคช. และ BOI คาดว่า
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 2
3. จั ด ท� ำ หลั ก สู ต รและปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอน
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยกระบวนการ
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งได้มีการด�ำเนินการ
ดังนี้
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยม
ให้สอดคล้องกับทักษะและความถนัดในอาชีพของเด็ก
ซึ่งด�ำเนินการโดยกลุ่มสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
โดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ก�ำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ) พัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

สถานะการด�ำเนินการ

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความไม่พร้อม
ของภาคแรงงาน
และการศึกษา

2
ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ
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2.3

ประเด็น

ระบบงบประมาณปกติ
ไม่เอื้อต่อการด�ำเนิน
โครงการขนาดใหญ่
ที่จะเห็นผลในระยะยาว

2.4

		 ศธ. จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระดับภาค
1 ศูนย์ และจังหวัดละ 1 ศูนย์) โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ประธานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์พัฒนาก�ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ผ่านความเห็นชอบ
ครม. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ - ด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
- ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณปกติ สกพอ.
ให้ “แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก แผนบู ร ณาการ EEC ซึ่งได้
1. สกพอ. ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพแผนบู ร ณาการงบประมาณ
พิเศษภาคตะวันออก” อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ด�ำเนินการตามกรอบงบประมาณมีความสอดคล้อง
ร่วมกับ สศช. และได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จตามปฏิทิน
จัดงบประมาณ สนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
กับแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง
งบประมาณ 1
จ�ำเป็นเร่งด่วน กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นต่าง ๆ
2. ได้ ด� ำ เนิ น การตาม พ.ร.บ. วิ นั ย การเงิ น การคลั ง - ส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับการจัดสรร
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./ส�ำนักงบประมาณ
งบประมาณปกติ หรือเป็นการด�ำเนินการร่วม
พ.ศ. 2561 (ม.13) และ พ.ร.บ.วิ ธี ก ารงบประมาณ
(สงป.)/สศช.
ลงทุ น กั บ เอกชนหรื อ ให้ เ อกชนเป็ น ผู ้ ล งทุ น
พ.ศ. 2561 (ม.24) ก�ำหนดให้จัดท�ำกรอบงบประมาณ
โดยได้มกี ารน�ำโครงการ flagship จ�ำนวน 14 โครงการ
รายจ่ายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยได้ด�ำเนินการ
ประมาณเงิ น ลงทุ น กว่ า 860,000 ล้ า นบาท
แล้วเสร็จภายใต้ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
บรรจุ ใ นแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 แล้ว 1
ในประเด็นที่ 9 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(พ.ศ. 2561 - 2580) ส�ำหรับ EEC จ�ำนวน 6 โครงการ
เป็นส่วนหนึ่งใน 14 โครงการดังกล่าวด้วย

แนวทางแก้ไข

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความไม่พร้อมของ
ภาคแรงงาน
และการศึกษา

2
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สถานะการด�ำเนินการ
-

แนวทางแก้ไข

- ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้ครอบคลุม หรือเพิ่มหมวดการขับเคลื่อน
น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า เข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ
ภาคตะวันออกโดยขยายกรอบงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับรายได้จากพื้นที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : กระทรวงมหาดไทย
(มท.)/ ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(กกถ.)/กระทรวงการคลัง (กค.)/สงป.
- ปรับหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สามารถเสนอค�ำของบประมาณภายใต้แผนงาน
บู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออกได้
ผู้รับผิดชอบหลัก : สงป./มท.

ประเด็น

2.5

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ปัญหาการบูรณาการ
งานในระดับพื้นที่
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจาก ระบบ
งบประมาณ
ที่แตกต่างกัน

2

- ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เนื่องจากไม่ได้รายงาน
สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ
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2.6

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ได้ ก� ำ หนดแนวทางการแก้ ไข 4 แนวทาง - จากแนวทางแก้ไขเพื่ดลดความเสี่ยง จ�ำนวน 4 แนวทาง - สกพอ. มีการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 1 แนวทาง อยู่ระหว่าง
ดังนี้
เฉพาะโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ด� ำ เนิ น การ จ� ำ นวน 2 แนวทาง และไม่ ไ ด้ ร ะบุ ส ถานะ
EEC ทั้งนี้ สกพอ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
การด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 แนวทาง ดังนี้
หลั ก ควรมี ก ารติ ด ตามภาพรวมของโครงการ
ภายใต้
แ ผนงาน EEC ทั้ ง หมด ซึ่ ง โครงการ
1. สกพอ. เป็นเจ้าภาพจัดท�ำแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
1. การพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
ทีเ่ กีย่ วข้องยังประกอบด้วยงบประมาณ Function
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปี 2562 และแผนงาน
โครงการภายใต้แผนงานร่วมกันระหว่าง
งบประมาณของภาคเอกชน หรืองบประมาณ
สกพอ. ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
บู ร ณาการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก ปี 2563
จากแหล่งเงินอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ส� ำ นั ก งาน
ร่วมกับ สศช. และ สกพอ. ได้จัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ Function ของ
งบประมาณ (สงป.) ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ สงป. และ สศช. เพื่อพิจารณาค�ำขอ
โครงการต่าง ๆ ใน EEC ควรเป็นไปในทิศทาง
งบประมาณรายจ่ า ยโดยได้ ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./สศช./สงป./
เดี ย วกั น ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ทุ ก โครงการใน EEC
ตามปฏิทินงบประมาณแล้ว 1
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
มีงบประมาณในการด�ำเนินงานได้ต่อเนื่องและ
สอดคล้องกัน
2. สกพอ. ประสาน ติดตามแผนงาน/โครงการ
2. สกพอ. ประสาน ติดตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายโดยก�ำหนดให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้า
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุก 3 เดือน 2
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.
3. สกพอ. เร่งรัดการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
3. สกพอ. ติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานทุก 3 เดือน
เจ้าของโครงการ และวางแผนการใช้จ่าย
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งโดยจั ด ท� ำ หนั ง สื อ ติ ด ตาม
งบประมาณตามความพร้อมในการด�ำเนินงาน
ความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส 2
กรณี ที่ มี ป ั ญ หา สกพอ. น� ำ เสนอ กพอ.
พิจารณา รวมทัง้ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบ
และส�ำนักงบประมาณ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สกพอ./กระทรวง
คมนาคม (คค.)/สงป.

แนวทางแก้ไข

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความไม่เชื่อมโยง
ของโครงการต่าง ๆ
ภายใต้แผนงาน

2
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2.6

ประเด็น

ระบบการก�ำกับดูแล
องค์กร และแผนงาน
โครงการต่าง ๆ

2.7

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ได้กำ� หนดแนวทางการแก้ไข 2 แนวทาง ดังนี้ - อยู่ระหว่างด�ำเนินการทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
1. สกพอ. อยู ่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบติ ด ตาม
การด� ำ เนิ น โครงการ ซึ่ ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ
1. การวางระบบการก�ำกับติดตามแผนงาน/
1. ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานความคื บ หน้ า ทุ ก 3 เดื อ น
ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินโครงการ
โครงการต่ า ง ๆ และระบบการรายงาน
ตาม พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ม.15 (4)
ของ EEC เป็ น การลงทุ น ขนาดใหญ่ มี มู ล ค่ า
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ า งชั ด เจน 		2
การลงทุ น สู ง สกพอ. ควรมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล
เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นแผนการด�ำเนินการ
ส�ำหรับการวิเคราะห์เพื่อวางแผนและสามารถ
หรือแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
เชื่อมโยงข้อมูล ประมวลผลได้อย่าง real time
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.
2. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เชือ่ มโยงข้อมูลการด�ำเนินการของหน่วยงาน
2. อยูร่ ะหว่างการของบประมาณส�ำหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้า
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564 2
ตรวจสอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.

4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ - ไม่ระบุสถานะการด�ำเนินการ
ให้ “แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก” อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
จัดงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ
จ�ำเป็นเร่งด่วน กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นต่าง ๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สงป.

แนวทางแก้ไข

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

ความไม่เชื่อมโยง
ของโครงการต่าง ๆ
ภายใต้แผนงาน

2
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2. สกพอ. จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบกิจการภายในรับผิดชอบ - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
ภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยงของการพัฒนา EEC
แก้ไข
โดย กพอ. อนุมัติโครงสร้าง สกพอ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 1

1. สกพอ. มีการท�ำงานในรูปแบบคณะกรรมการนโยบายฯ - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
แก้ไข
คณะกรรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ บริ ห ารการพั ฒ นาฯ
คณะอนุ ก รรมการต่ า ง ๆ และคณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ
เพื่อให้สามารถบูรณาการการท�ำงานระหว่างกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นส�ำคัญเร่งด่วนโดย กพอ. มีค�ำสั่ง
ที่ 1/2561 ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2561 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ บริหารฯ และค�ำสัง่ ที่ 3/2561
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
4 คณะ (คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการ
จัดท�ำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสนามบิน
อู ่ ต ะเภาและเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่) 1

- จากแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง จ�ำนวน 9 แนวทาง
ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 6 แนวทาง อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการจ�ำนวน 1 แนวทาง และยังไม่ได้ด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 แนวทาง ดังนี้

- ได้กำ� หนดแนวทางการแก้ไข 9 แนวทาง ดังนี้

2.8

1. การท� ำ งานในรู ป แบบคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านและแต่งตั้ง
คณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
บู ร ณาการการท� ำ งานระหว่ า งกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นเร่งด่วน
เช่น ผังเมือง
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สกพอ./ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)/กรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง (ยผ.)/ส� ำ นั ก งานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)/ดศ./
คณะท� ำ งานประสานงานด้ า นการพั ฒ นา
บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Human
Development Center : คณะกรรมการ
EEC - HDC)
2. การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานภายในองค์ ก รเพื่ อ
รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารความเสีย่ ง
ของการพั ฒ นา EEC และรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.

สถานะการด�ำเนินการ

แนวทางแก้ไข

ประเด็น

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

การจัดโครงสร้าง
องค์กร
และบุคลากร

2
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9. การจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะ Flat
Organization และใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในระบบบริหารงานองค์กร

8. ใช้ Head Hunter

7. ได้ ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาจั ด ท� ำ  Functional - ด�ำเนินการสอดคล้องกับแนวทางแก้ไขโดยยัง
Description แต่ละสายงานใหม่เน้นการท�ำงานแบบ
ไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากอยู่ระหว่าง
Cross-Function และก�ำหนดตัวชี้วัดแบบ Objective
ด�ำเนินการ
2
Key
- ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลได้ เ นื่ อ งจากยั ง ไม่ ไ ด้
8. ยังไม่ได้มีการด�ำเนินการ 3
ด�ำเนินการ
9. ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน - ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลได้ เ นื่ อ งจากยั ง ไม่ ไ ด้
ส�ำนักงาน (e-Office) ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการของบประมาณ
ด�ำเนินการ
ส� ำ หรั บ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ
ปี 2564 3

7. ระบุขอบเขตงานแบบ Role-base เพื่อให้
การท�ำงานเป็น Agiled Team

5. ได้มีการออกข้อบังคับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
แก้ไข
พิ เ ศษภาคตะวั น ออกว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล
พ.ศ. 2561 1

5. จัดท�ำข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานทีก่ ำ� หนด
การจ้างงานใหม่มิได้หลากหลาย

6. ได้มกี ารสรรหาผ่าน Social Media และใช้ระบบ Referral - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
แก้ไข
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง 1

4. การถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรยืมตัวไปยังพนักงาน - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
แก้ไข
ประจ�ำ  ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ยืมตัวได้โอนมาเป็นพนักงาน
1
ของ สกพอ. แล้วทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

4. การยื ม ตั ว บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ จ าก
องค์กรอื่นมาด�ำเนินงานในระยะเริ่มต้น

6. ใช้การสรรหาเชิงรุก

3. จัดรูปแบบโครงสร้างองค์กร และการก�ำหนดบทบาท - ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
หน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละส่วนงานในการขับเคลื่อน EEC
แก้ไข
โดย กพอ. อนุมัติโครงสร้าง สกพอ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 1

3. การออกแบบโครงสร้างองค์กร และการก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละส่วน/ฝ่าย
ในการขับเคลือ่ น EEC รวมทัง้ การจัด/สรรหา
บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

2.8

สถานะการด�ำเนินการ

แนวทางแก้ไข

ประเด็น

ความเสีย
่ งด้านการด�ำเนินงาน/ปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk) (ต่อ)

การจัดโครงสร้าง
องค์กร
และบุคลากร

2
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3.1

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข 2 แนวทาง ดังนี้ - ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 1 แนวทาง อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน 1 แนวทาง ดังนี้
1. สกพอ. และหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ
1. สกพอ. ได้นำ� เสนอผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการ - สกพอ. มีแผนการด�ำเนินการในการคัดเลือกเอกชน
ต้ อ งท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า สั ญ ญามี ข ้ อ บั ง คั บ การ
ร่วมลงทุนชัดเจน และมีการรายงานความก้าวหน้า
จ�ำนวน 6 โครงการ ต่อที่ประชุม กพอ. ในการประชุม
ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา และมี ก ระบวนการ
สอดคล้องกับแผนที่ก�ำหนด
ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2562 ซึง่ การด�ำเนิน
ติดตามรวมทั้งบทลงโทษอย่างชัดเจน
โครงการ จ�ำนวน 4 โครงการ ได้เอกชนทีผ่ า่ นการประเมิน
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สกพอ./หน่ ว ยงาน
แล้ว ได้แก่ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบิน
เจ้าของโครงการ
2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 3) โครงการพัฒนา
ท่าเรือมาบตาพุด 4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ทัง้ นี้ ส�ำหรับโครงการศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงท่าอากาศยานอูต่ ะเภา
และโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัลมีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินการไว้แล้ว 3
2. การอ� ำ นวยความสะดวกนั ก ลงทุ น แบบ
2. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร - ด� ำ เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ แนวทางแก้ ไ ข
โดยยั ง ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลได้ เ นื่ อ งจาก
(EEC-OSS) ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยได้
เบ็ ด เสร็ จ ในการขอส่ ง เสริ ม การลงทุ น
อยู
่ระหว่างด�ำเนินการ
ด�ำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
การขออนุญ าตที่เ กี่ยวข้อ งกับ การเริ่ มต้ น
ธุรกิจ และการจัดหาแรงงาน เป็นต้น
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 2
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./BOI

แนวทางแก้ไข

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยง
ด้านคู่สัญญา
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

3
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4.1

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ยึดหลักธรรมาภิบาลทีด่ ใี นการบริหารโครงการ - อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1. โครงการภายใต้ EEC ได้ น� ำ แนวทางและวิ ธี ก ารของ - สกพอ. ได้ดำ� เนินการต่าง ๆ ตามกรอบกฎหมาย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
การด�ำเนินการป้องกันการทุจริตหรือข้อตกลงคุณธรรม
ระเบียบ วิธกี ารปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้องกับแนวทาง
พ.ศ. 2560 มาตรา 65
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ
ของหลักธรรมาภิบาล และทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สกพอ./หน่ ว ยงาน
พ.ศ. 2560 มาใช้กับการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
เจ้าของโครงการ
คั ด เลื อ กโดยเชิ ญ ผู ้ สั ง เกตการณ์ ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
มีความเป็นกลางมีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถ
ในวิ ช าชี พ เฉพาะในทุ ก ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
ใน EEC เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการร่วมลงทุน
ตลอดระยะเวลาของโครงการและทุกขั้นตอน 1
2. ส�ำหรับขัน้ ตอนการคัดเลือกเอกชนอยูร่ ะหว่างการก�ำหนด - อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของ สกพอ. มีการ
มอบหมายการด�ำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ
ให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ ร ่ ว มลงนามในข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม
ดังนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการควรได้รบั
(Integrity Pack) เท่านัน้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าร่วมกระบวนการ
การสรรหาตามความเชี่ยวชาญ และเหมาะสม
ร่วมลงทุนภาครัฐในโครงการภายใต้ EEC 2
ในแต่ละสายงานอย่างแท้จริง เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายเป็นไปตามเป้าหมายได้

แนวทางแก้ไข

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาลที่ดี
ในการบริหารโครงการ

4
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4.2

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

- ได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข 3 แนวทาง ดังนี้ - ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 3 แนวทาง และอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 แนวทาง ดังนี้
1. มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. เขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก พ.ศ. 2561 ระบุ ว ่ า หาก
1. จ้างพนักงานพัสดุและนิตกิ รทีม่ ปี ระสบการณ์และความรู้
คณะกรรมการ นโยบายเห็ น ว่ า กฎหมาย
ความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน 1
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ
ค� ำ สั่ ง ใดก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส ะดวกหรื อ
ล่ า ช้ า มี ค วามซ�้ ำ ซ้ อ น หรื อ เป็ น การเพิ่ ม
ภาระการด� ำ เนิ น การโดยไม่ จ� ำ เป็ น หรื อ
มี ป ั ญ หาอุ ป สรรคอื่ น ใดให้ ค ณะกรรมการ
นโยบายเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ
พิ จ ารณาให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น
สกพอ. จึงสามารถเสนอปัญหาอุปสรรคของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อ กพอ. เพือ่ พิจารณา
น�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.
2. สรรหาและบรรจุบุคลากรที่มีประสบการณ์
2. ได้ดำ� เนินการจ้างพนักงานพัสดุและนิตกิ รทีม่ ปี ระสบการณ์
จัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ
และความรู้ความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน 1
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ.
3. พัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
3. ได้ดำ� เนินการจัดอบรมให้ความรู้การด�ำเนินการด้านพัสดุ
ด้านพัสดุ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการจัดซื้อ
ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 1
จัดจ้างในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ความช�ำนาญมากขึ้น
- นอกจากนี้ ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ซึ่ ง ได้ เข้ า ร่ ว มในปี ง บประมาณ 2562 และด� ำ เนิ น งาน
อย่างต่อเนื่อง 2

แนวทางแก้ไข

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) (ต่อ)

ความไม่คล่องตัว
จากการต้องปฏิบัติ
ตามฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4

- ด�ำเนินการสอดคล้องกับแนวทางแก้ไขโดยยัง
ไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ

- ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
แก้ไข

- ด�ำเนินการแล้วเสร็จและสอดคล้องกับแนวทาง
แก้ไข

- ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ และสอดคล้ อ งกั บ
แนวทางแก้ไข

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ
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5.1

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- ได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข 2 แนวทาง ดังนี้ - อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 แนวทาง และไม่รายงาน
สถานะการด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 แนวทาง ดังนี้
1. ศึ ก ษารู ป แบบการลงทุ น รู ป แบบใหม่ ๆ
1. สกพอ. ด� ำ เนิ น นโยบายดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ มี - ด�ำเนินการแล้วแต่ สกพอ. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติม
(Business model) เพื่อดึงดูดให้นักลงทุน
ว่าข้อเสนอในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ควรจะ
ศักยภาพสูงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เช่น การสร้าง
มีรูปแบบสิทธิประโยชน์ และวิธีการด�ำเนินการ
ความเข้าใจ เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การชักชวน
ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ
อย่างไร จึงจะสามารถดึงดูดการลงทุนตามที่
การลงทุน ตลอดจนเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบคณะเดินทาง
เสริ ม สร้ า งจุ ด แข็ ง ของประเทศไทย อาทิ
ต้องการได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอในการลงทุน การให้
ของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
การสร้างถนนเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ในการลงทุน และรูปแบบการท�ำ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรม
ธุ ร กิ จ ควรมี ค วามหลากหลายและน่ า สนใจ
เป้
า
หมายพิ
เ
ศษที
ม
่
ศ
ี
ก
ั
ยภาพสู
ง
ในต่
า
งประเทศให้
พ
จ
ิ
ารณา
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./BOI/กระทรวง
(Business Model) เช่น การร่วมทุนโดยใช้
ลงทุนในพื้นที่ EEC และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
การต่างประเทศ (กต.)
ทรัพยากรบุคคล ความรู้ ความสามารถ วัตถุดิบ
ประเทศในระดับนโยบาย และด�ำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
เทคโนโลยี ช่องทางการตลาด และการจัดหา
อย่างต่อเนื่อง 2
แหล่งเงินทุนในกรณีที่ติดปัญหา เพดานเงินกู้
(Single Lending Limit) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ กลุม่ ประเทศ
เป้ า หมายอาจจะพิ จ ารณารวมกลุ ่ ม ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นด้ ว ย รวมถึ ง ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนด
ธรรมาภิบาลของการบริหารโครงการร่วมทุน
โดยไม่ให้มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มีการบริหารโดยมืออาชีพเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. การก� ำ หนดธรรมาภิ บ าลของการบริ ห าร
- ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เนื่องจากไม่ได้รายงาน
โครงการร่วมทุน โดยไม่ให้มีประเด็นเรื่อง
สถานะการด�ำเนินการ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น มี ก ารบริ ห ารโดย
มื อ อาชี พ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ โดยจั ด ตั้ ง กองทุ น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบหลัก : สกพอ./BOI

แนวทางแก้ไข

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

การเชิญชวน/ดึงดูด
นักลงทุนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
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5.2

ประเด็น

สถานะการด�ำเนินการ

ความเห็นของ อ.ค.ต.ป.ฯ

- การสร้างการมีส่วนร่วมหรือ Partnership - อยู่ระหว่างด�ำเนินการทั้ง 3 แนวทาง ดังนี้
- ด�ำเนินการแล้ว แต่สกพอ. ควรมีแผนการสร้าง
ในระดั บ พื้ น ที่ โดยการให้ ป ระชาชนถื อ หุ ้ น
ความร่ ว มมื อ รู ป แบบอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
1. ได้มีการจัดท�ำประชาพิจารณ์ของผู้มีส่วนได้เสียบรรยาย
ในโครงการ (การก�ำหนดสัดส่วนการถือหุ้น
การสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ EEC ในพื้นที่กับหน่วยงาน
ของประชาชนในพื้ น ที่ ) จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ต่าง ๆ อาทิ การสร้างความร่วมมือในลักษณะ
ภาครัฐ ท้องถิน่ และผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ความเป็นเจ้าของ และเป็นการกระจายรายได้
partnership ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ให้มี
และได้ด�ำเนินการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ประชาชนในพื้นที่
อย่างต่อเนือ่ ง 2
ซึ่ ง อาจใช้ รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารก� ำ หนดสั ด ส่ ว น
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : สกพอ./จั ง หวั ด /
2. ก�ำหนด Zone อุตสาหกรรมไว้ในแผนผัง EEC นั้นได้
การถื อ หุ ้ น ของประชาชนที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)/
ด�ำเนินการตามหลักวิชาการผังเมืองคาดว่าจะแล้วเสร็จ
จะเป็ น การลดปั จ จั ย เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก
ผู้ประกอบการ
ภายใน 9 สิงหาคม 2562 2
ภาพลักษณ์ของโครงการ EEC ทีแ่ ม้มีการเติบโต
3. อยู่ระหว่างด�ำเนินการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางเศรษฐกิ จ แต่ ท� ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง ภาพลบของ
และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน EEC 2
การลงทุนทีท่ ำ� ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เสื่อมโทรม รวมไปถึงความสมดุลต่าง ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ การด�ำเนินการสอดคล้องกับแนวทางแก้ไข
แต่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ

แนวทางแก้ไข

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) (ต่อ)

การคัดค้านโครงการ
ของคนในพื้นที่

5

โดยสรุ ป จากการประเมิ น ความเสี่ ย งข้ า งต้ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารยกระดั บ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ สกพอ.
ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ที่ จ ะต้ อ งประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
และเกิ ด การบู ร ณาการอย่ า งแท้ จ ริ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบติ ด ตามให้ ส ามารถรายงานผลอย่ า งทั น เวลา
โดยการน�ำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ มีการเปรียบเทียบความคืบหน้ากับเป้าหมาย หรือ
แผนด�ำเนินการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้อันจะน�ำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มด�ำเนินการ และ
ระหว่างด�ำเนินการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับ ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตาม
ที่วางแผนไว้ มีการทบทวนแผนเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และการสร้างความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นอีกทั้งยังมีประเด็นความเสี่ยงบางประการที่ยังต้องเพิ่มเติมมาตรการด�ำเนินการเพื่อให้
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
ข้อเสนอแนะ
นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีวัตถุประสงค์ในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
และประตู เ ศรษฐกิ จ สู ่ พื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศไปสู ่ ยุ ค
“ไทยแลนด์ 4.0” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ วิธีคิดใหม่ และนวัตกรรมใหม่ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยน
ครั้งส�ำคัญของประเทศไทยที่จะให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน
ทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทัง้ ทางบก ทางน�ำ 
้ และทางอากาศ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
พัฒนาเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามที่ได้มีการก�ำหนดแนวทางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เป้าหมายส�ำคัญ คือ การก�ำหนดทิศทางของภาคเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถ
เป็นแกนน�ำให้การลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเดินไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลเลือกที่จะก�ำหนด
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญภายใต้การขับเคลือ่ นไทยแลนด์ 4.0 โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ก�ำหนดมาจากความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสูอ่ นาคตภายใต้การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
แบ่งเป็น 2 คือ กลุ่มที่ 1 เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มที่ 2
เป็นการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจติ ลั และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
รัฐบาลมุง่ มัน่ ในการเดินหน้าขับเคลือ่ น EEC ในฐานะยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันของไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน ดังนั้น อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
และจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว จึงขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 ประเด็นและข้อเสนอแนะเชิงระบบงาน
อีก 4 ประเด็น เพื่อความส�ำเร็จและต่อเนื่องของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ดังนี้
l

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		
1. การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวิเคราะห์รูปแบบของการด�ำเนินธุรกิจ (Business Model)
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และให้เกิดความต้องการที่จะเข้ามาลงทุน ซึ่งปัจจุบันได้มีการขอรับการส่งเสริม
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่าสูงถึง 642,593 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุน
ในระยะ 5 ปี แต่อาจจะยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ความเสี่ยงประการหนึ่งที่จะท�ำให้
การลงทุนไม่เป็นตามเป้าหมาย คือ สิทธิประโยชน์ของการลงทุนในโครงการ EEC ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น เช่น การลดภาษีเครื่องจักร หรือยกเว้นภาษีรายได้ เป็นต้น
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าข้อเสนอในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ควรจะมีรูปแบบ สิทธิประโยชน์ และวิธีการ
ด�ำเนินการอย่างไร จึงจะสามารถดึงดูดการลงทุนตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอในการลงทุน การให้สิทธิประโยชน์
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ในการลงทุน และรูปแบบการท�ำธุรกิจควรมีความหลากหลายและน่าสนใจ (Business Model) อาทิ การร่วมทุน
โดยใช้ทรัพยากรบุคคล ความรูค้ วามสามารถ วัตถุดบิ เทคโนโลยี ช่องทางการตลาด และการจัดหาแหล่งเงินทุน นอกจากนี้
อาจจะต้องมีการยกเว้นการปฏิบตั ติ ามระเบียบทีม่ อี ยู่ เช่น ระยะเวลาในการเช่าทีด่ นิ หรือปัญหาติดปัญหาเพดานเงินกู้
(Single Lending Limit) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องค�ำนึงถึงการจูงใจทีอ่ าจมากเกินไป
จะเป็นปัญหาความมั่นคงได้ และการเสียประโยชน์ที่ไม่คาดคิดให้กับนักลงทุนต่างชาติดังนั้น จึงต้องพิจารณาเรื่อง
การท�ำสัญญาที่รัดกุม
1.2 สกพอ. ควรมีการก�ำหนดธรรมาภิบาลของการบริหารโครงการร่วมทุน โดยไม่ให้มีประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีการบริหารโดยมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.3 ปัจจุบันโครงการร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลัก (EEC Project List) ในภาพรวมอยู่ระหว่าง
การคัดเลือกภาคเอกชน ซึ่งสาเหตุปัญหาความล่าช้าประการหนึ่ง คือ หน่วยงานเจ้าภาพหลักยังไม่มีประสบการณ์ด้าน
International Bidding เพียงพอ ดังนัน้ สกพอ. ควรมีการประสานการท�ำงานกับกรมบัญชีกลางซึง่ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนมีความคล่องตัว และเป็นการสร้างความมั่นใจในการท�ำงานร่วมกับเอกชนและนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ
		
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2.1 ควรมีการด�ำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ EEC
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่สามารถเข้าถึงคนในพื้นที่หรือไม่เพียงพอ อาจท�ำให้ประชาชนเกิดการคัดค้านเช่น
ภาพลบของการลงทุนที่ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดมลพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ประชาชน
ในพื้นที่เกิดความหวาดระแวงถึงการสูญเสียโอกาสของคนในพื้นที่ เช่น วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นต้น
2.2 ควรมีการก�ำหนดรูปแบบการสร้างความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนของ
การขับเคลือ่ นนโยบาย EEC ซึง่ อาจมีรปู แบบทีค่ ำ� นึงถึงประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นได้/เสียโดยตรงจากโครงการ EEC นอกเหนือ
จากการสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อาทิ การสร้างความร่วมมือในลักษณะ partnership
ให้ประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของโครงการหรือรับผิดชอบบางส่วนของโครงการ เป็นต้น
ซึ่งอาจใช้รูปแบบหรือวิธีการก�ำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
l

ข้อเสนอแนะเชิงระบบงาน

		
1. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ
1.1 แผนการพัฒนา EEC เป็นแผนภาพใหญ่ที่มีโครงการหลากหลาย และใช้งบประมาณสูงรวมถึง
ยังอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งที่เกิดจากปัจจัยระดับประเทศ ต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็น
ความเสี่ยงที่อาจท�ำให้แผนและเป้าหมายของ EEC ไม่ส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น สกพอ.จึงควรจัดให้มีการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management) อย่างเป็นระบบ ทัง้ ระดับ EEC และรายโครงการเพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ ง
ที่อาจท�ำให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดย 1) การศึกษาความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
2) ระบุความเสี่ยงของแต่ละโครงการและความเสี่ยงรวมของทั้งโครงการ 3) ก�ำหนดมาตรการและแผนงานลด/แก้ไข
ความเสี่ยงแต่ละเรื่องโดยให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันท�ำ  4) ก�ำหนดให้มีเจ้าภาพผู้รับผิดชอบและด�ำเนินการโดยชัดเจน
ในแต่ละหน่วย/องค์กร 5) สร้างระบบการติดตามและก�ำกับดูแล และ 6) รายงานความเสีย่ ง ผลกระทบและแผนแก้ไข
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1.2 เนือ่ งจากแผนงานของ EEC ในระยะแรกได้เริม่ ด�ำเนินการแล้ว โดยเฉพาะ 6 โครงการ (EEC Project
List) ดังนัน้ สกพอ. จึงควรเร่งด�ำเนินการจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งทีช่ ดั เจนใน 6 โครงการทีไ่ ด้เริม่ ด�ำเนินการแล้ว
โดยเร็วเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้เจ้าภาพผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละโครงการจะเป็นด่านแรก
ของการจัดการความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบของ สกพอ. ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามการด�ำเนินการในระดับโครงการ
จะเป็นด่านทีส่ องของการบริหารความเสีย่ งและ อ.ค.ต.ป. คณะที่ 2 นี้ จะท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลในภาพรวมเป็นด่านทีส่ าม
		
2. ระบบการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่มีประสิทธิภาพ
2.1 สกพอ. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของโครงการส�ำคัญ 6 โครงการ (EEC Project
List) และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อย่างสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม
สกพอ. ในฐานะหน่วยงานหลักควรมีระบบการบริหารจัดการโครงการที่น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management) มาใช้โดยเร่งด่วน เพื่อให้สามารถก�ำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ทั้งที่เป็น
โครงการ EEC Project List และโครงการย่อยทีอ่ ยูภ่ ายใต้แผนงาน EEC ทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การสร้าง
ระบบสนเทศส�ำหรับบริหารโครงการซึ่งอาจจะใช้ software ส�ำเร็จรูปหรือออกแบบมาใช้เฉพาะส�ำหรับโครงการ
เพื่อท�ำให้เห็นความคืบหน้าหรือความล่าช้าของการด�ำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนและเป้าหมาย และท�ำให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลชุดเดียวที่ถูกต้องและทันเวลาซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินการสอดคล้องประสานกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน
2.2 ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อให้เห็นถึงความเสี่ยง
อย่างรอบด้าน เช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โครงการมีความคุ้มทุนหรือไม่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อโครงการ เป็นต้น
		
3. ระบบฐานข้อมูลในการด�ำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การที่ประเทศไทยมีความชัดเจนในโครงการ EEC และมีความคืบหน้าการด�ำเนินการในระดับหนึ่ง
แล้วนั้น การขับเคลื่อนนโยบายในโครงการ Mega project จ�ำเป็นต้องมีความชัดเจน และการเตรียมความพร้อม
ในหลาย ๆ ประการ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบเมือ่ น�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ซิ งึ่ โครงการ EEC มีแนวทางการพัฒนา
ทีค่ รอบคลุมทุกมิติ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี ฯลฯ อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ พบว่า เมือ่ มีการน�ำแผน
ไปสู่การปฏิบัติแล้วอาจมีปัญหาจากความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีของประเทศ ด้านแรงงาน
ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรน�้ำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการขาด
ความเชื่อมโยงของโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงาน เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ หรือ
การเตรียมการที่เหมาะสม รวมไปถึงผลตอบแทนที่ภาครัฐพึงจะได้ เป็นต้น
ดังนั้น สกพอ. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการด�ำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลดังกล่าวและน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ เช่น การลงทุนของภาคเอกชน ผลตอบแทน การจ้างงาน รายได้ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึง
สามารถน�ำไปประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินการ และติดตามประเมินผล นอกจากนี้ จะส่งผล
ให้ สกพอ. ใช้ขอ้ มูลเชิงวิเคราะห์ คาดการณ์ผลกระทบต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการได้อย่าง
ทันท่วงที
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4. การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนใน EEC
การวางแผนการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนใน EEC จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งานของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ทดสอบ และรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย โดยในระยะแรกหากไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ทันกับ
ความต้องการ อาจมีความจ�ำเป็นต้องมีการน�ำเข้าแรงงานทักษะสูง (talent) จากต่างประเทศ ภาครัฐจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการอนุญาตบุคลากรดังกล่าวให้เข้ามาท�ำงานในประเทศโดยเฉพาะการปรับกระบวนการออกวีซา่ ใบอนุญาตท�ำงาน
(work permit) และกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง (immigration) ซึ่งจ�ำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ระบบออนไลน์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการ และการจัดเก็บข้อมูลรองรับการตรวจสอบติดตามในอนาคต
ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้านหรือหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบทั้งในด้านการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคน และการอ�ำนวยความสะดวกแรงงานทักษะสูงอยู่แล้ว แต่ สกพอ. ควรต้องมีบทบาทในการ
บูรณาการการด�ำเนินงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนใน EEC เพือ่ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาหรือเกิดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการผลิตก�ำลังคน รวมถึงมีความจ�ำเป็นต้องติดตามข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในภาพรวม
เพื่อป้องกันปัญหาความไม่สมดุลในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอาทิ ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ของประเทศเพื่อนบ้านก่อให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน หรือเกิดปัญหาความปลอดภัยในสังคมในภาพรวม
เป็นต้น
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รายงาน

ผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
เรื่อง การด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

บทสรุปผู้บริหาร
“การจัดซื้อจัดจ้าง” เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้แทนระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก�ำหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�ำไปใช้เป็นหลักการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน
ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นส�ำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน มีการวางแผนการด�ำเนินงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ซึง่ เป็นมาตรการหนึง่ ในการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบในการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
กฎหมายใหม่ที่น�ำมาใช้แทนกฎหมายฉบับเดิม ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อค้นพบปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ จึงเป็นกลไก
ส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึง่ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตฯิ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการท�ำงานของ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 โดยศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ (1) ผลจาก
การประชุมสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (2) รายงานผลการศึกษา เรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
การบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(3) สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ (4) ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐ
และกรมบัญชีกลาง ซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้
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		1. ข้อเสนอแนะด้านระบบ
1.1 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
1.1.1 การก�ำหนดน�้ำหนักของเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพอื่น (Price Performance)
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะต้องมีกระบวนการพิจารณาข้อเสนอของผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง ซึ่งมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผูข้ าย/ผูร้ บั จ้างไว้ โดยให้คำ� นึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อนื่ ประกอบ
รวมทั้งยังได้ก�ำหนดให้รัฐมนตรีออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอซึ่งอย่างน้อย
ต้ อ งก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ เ กณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ ง หรื อ หลายเกณฑ์ ก็ ไ ด้ ป ระกอบกั บ เกณฑ์ ร าคา
และต้องก�ำหนดน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน
จากการตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางยังมิได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและ
วิธีการก�ำหนดน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ และมิได้มีการก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก�ำหนดน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจนรวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�ำหนด เพียงแต่
อยู่ในขั้นตอนการศึกษาในการก�ำหนดตัวแปร Price Performance ส�ำหรับสินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์
เท่านัน้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนัน้ จึงควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง
เร่งรัดด�ำเนินการก�ำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการก�ำหนดน�้ำหนักของเกณฑ์ราคาและเกณฑ์คุณภาพอื่น
(Price Performance) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์กลางส�ำหรับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกประเภท
1.1.2 วิธีการก�ำหนดให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือก
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตฯิ มาตรา 107 ก�ำหนดให้ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และตามมาตรา 108 ก�ำหนดให้กรณี
ที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�ำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ ซึ่งการก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการให้คะแนนผู้ประกอบการ
เพื่อจัดล�ำดับหรือประเภทผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาที่ดีหรือเป็นคู่สัญญาที่ก่อให้เกิดอุปสรรค ในการบริหารสัญญา
						 จากการตรวจสอบพบว่ า กรมบั ญ ชี ก ลางยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดเกณฑ์ ใ ห้ ผ ลการประเมิ น
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนของวิธีการก�ำหนดให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก อย่างไรก็ดี เนื่องจากการก�ำหนดเกณฑ์ให้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ จึงควรต้อง
มีการศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านก่อนก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
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1.2 การก�ำหนดกรณีตัวอย่างของงานจ้างที่ปรึกษากรณีที่ไม่ซับซ้อน งานที่ซับซ้อน งานที่ซับซ้อนมาก
หรืองานที่มีเทคนิคเฉพาะ
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
ลักษณะของงานทีจ่ า้ งทีป่ รึกษาว่าเข้าข่ายเกณฑ์การจ้างวิธใี ด ซึง่ ในการพิจารณางานดังกล่าวเป็นเรือ่ งค่อนข้างยาก เช่น
งานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน งานทีซ่ บั ซ้อน หรืองานทีซ่ บั ซ้อนมาก และก�ำหนดให้กรมบัญชีกลางก�ำหนดกรณีตวั อย่างของงานจ้าง
ที่ปรึกษาของกรณีที่ไม่ซับซ้อน งานที่ซับซ้อน งานที่ซับซ้อนมาก หรืองานที่มีเทคนิคเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทาง
การด�ำเนินงานให้กับหน่วยงานของรัฐ
				 จากการตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางยังมิได้มกี ารก�ำหนดกรณีตวั อย่างของงานจ้างทีป่ รึกษาดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ขาดแนวทางในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น
จึงเห็นควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการก�ำหนดกรณีตัวอย่างของงานจ้างที่ปรึกษากรณีที่ไม่ซับซ้อน
งานที่ซับซ้อน งานที่ซับซ้อนมาก หรืองานที่มีเทคนิคเฉพาะต่อไป
1.3 การอุทธรณ์การเสนอราคา
				 โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ เปิดโอกาสให้กบั ผูเ้ สนอราคาสามารถยืน่ อุทธรณ์ตอ่ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ได้ ห ากเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
จนเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคามิได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ต้องส่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทุกครั้งตามพระราชบัญญัติฯ
มีผลให้หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จนกว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ท�ำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ โดยกรณีดังกล่าวมีผลต่อมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ
ซึ่งหากก่อหนี้ไม่ทันภายในก�ำหนดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้หน่วยงานของรัฐกันเงินไว้เบิกเหลื่อมได้
มีผลท�ำให้เงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นตกหรือพับไปซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติเรื่องการขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และ
เมื่อพิจารณาจากประเด็นที่อุทธรณ์พบว่า มีผู้อุทธรณ์ที่อุทธรณ์แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1,208 เรื่อง
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 1,895 เรื่อง ประกอบกับอัตราก�ำลังของเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
โดยกองการพัสดุภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในภารกิจที่ต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ
มีภารกิจงานทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฯิ เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ เมือ่ พระราชบัญญัตฯิ มีผลใช้บงั คับ
กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ส่งผลให้จ�ำนวนหน่วยจัดซื้อและจ�ำนวนผู้ค้ากับภาครัฐเพิ่มขึ้นจากเดิมส่งผลให้บุคลากร
ทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็นผลให้กระบวนการลงนามในสัญญาของหน่วยงานของรัฐ
เกิดความล่าช้า จึงส่งผลกระทบต่อมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประมาณตามมา ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมาย
ให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการทบทวนและศึกษารายละเอียดการก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการใช้สิทธิ์
อุทธรณ์ให้ยากขึน้ เพือ่ มิให้เกิดการใช้สทิ ธิอ์ ทุ ธรณ์โดยไม่สจุ ริต โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตฯิ มาตรา 115
ออกกฎกระทรวง โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การห้ามอุทธรณ์กรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้สิทธิเกินขอบเขต หรือกลั่นแกล้ง
เพื่อท�ำให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย โดยก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ
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1.4 สิ่ ง ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางต้ อ งด� ำ เนิ น การออกกฎหมายล� ำ ดั บ รองและแนวทางปฏิ บั ติ ต ่ า ง ๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ภายหลั ง จากการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฯ กรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลาง
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ อ อกกฎหมายล� ำ ดั บ รองและแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐต่าง ๆ เพื่อรองรับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ในเบื้องต้นแล้ว
จากการตรวจสอบพบว่า ยังมีกฎหมายล�ำดับรองและแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ซึง่ ถึงแม้วา่ มิได้มกี ารก�ำหนด
เงือ่ นไขกรอบระยะเวลาก�ำหนดให้จดั ท�ำ แต่เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ บรรลุเป้าหมาย
ตามเจตนารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการดังนี้
(1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร รวมทัง้ รูปแบบการรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
นโยบาย กรณีทเี่ ป็นการจัดซือ้ จัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาค
รวมทัง้ ดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนัน้ ร่วมกับเงินงบประมาณ ตามนัยมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) กรณี ที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเกิ ด จากกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ให้ก�ำหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
หรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรง ตามที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ซึ่งต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงาน
2.1 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 :
การก�ำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (spec.)
และการเสนอราคา
โดยที่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดท�ำเอกสารประกาศเชิญชวนโดยมีรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (spec.)
จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่มักจะก�ำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือ
หลักฐานการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ และ/หรือหนังสือรับรองในการจัดหาอะไหล่ และ/หรือเอกสารเปรียบเทียบ
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ใช้ในโครงการ ประกอบกับมีการก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เจาะจง
ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเข้าเสนอราคาและเป็นการกีดกัน ผู้เสนอราคารายอื่น
อีกทัง้ ในกรณีงานจ้างก่อสร้างทีม่ กี ารก�ำหนดรายการทีแ่ สดงปริมาณงานและราคาวัสดุกอ่ สร้าง (Bill of Quantities : BOQ)
ของราคากลางไม่สอดคล้องกับในแบบรูปรายการจริง จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการทบทวนและศึกษาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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2.2 สัญญาและการบริหารสัญญา
(1) กรณีแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
โดยที่การตรวจสอบพบว่า แบบสัญญาจ้างก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มิได้มกี ารก�ำหนดเรือ่ งเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ส่งผลให้เกิด
ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมถึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแบบของสัญญาจ้างก่อสร้างเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมระหว่างผู้ว่าจ้างภาครัฐกับผู้รับจ้างภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น โดยน�ำสัญญาสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษา
นานาชาติ (Federation International des Ingenieurs-Conseils : FIDIC) มาเป็ น ต้ น แบบในการศึ ก ษา
ดังนั้น จึงควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการทบทวนแบบสัญญาจ้างก่อสร้างและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สัญญาสหพันธ์วศิ วกรทีป่ รึกษานานาชาติ (Federation International des Ingenieurs-Conseils : FIDIC) เพือ่ น�ำมา
พัฒนาแบบของสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป
(2) กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
เนื่ อ งจากเดิ ม ภาครั ฐ ได้ มี น โยบายออกมาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการในเรื่ อ ง
เหตุอุทกภัยโดยอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึง่ เป็นคูส่ ญ
ั ญาสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายสัญญาให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ได้ตามจ�ำนวนวันที่มติคณะรัฐมนตรีก�ำหนด ซึ่งจ�ำนวนวันดังกล่าวรวมระยะเวลาในการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แทนระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ�ำนาจในการใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณางด หรือลดค่าปรับ หรือ
ขยายสัญญาได้ตามจ�ำนวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริง กล่าวคือ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้คสู่ ญ
ั ญาเป็นผูพ้ จิ ารณา
แต่ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ คือ หน่วยงานของรัฐคูส่ ญ
ั ญาไม่ยอมพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายสัญญาให้แก่คสู่ ญ
ั ญา
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แก้ไขปัญหาโดยการออกหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังพบว่า
มีปัญหาในการปฏิบัติ ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางศึกษาและวิเคราะห์ผลดีผลเสียเพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์การพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้น ในการขยายระยะเวลา หรือการของดหรือลดค่าปรับจากเหตุสุดวิสัย รวมถึง
เหตุอนื่ ๆ ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
2.3 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งจะเข้าร่วม
เป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั กรมบัญชีกลาง และได้กำ� หนดให้กรมบัญชีกลาง
จัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในระหว่างทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐ
ได้รับยกเว้น เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดท�ำบัญชีผู้ประกอบการ งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ไว้แล้วก่อนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชีผู้ประกอบการฯ
ที่หน่วยงานของรัฐจัดท�ำไว้แล้วต่อไป โดยให้ถือเป็นการด�ำเนินการตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก�ำหนด
จนกว่ากรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างต่อไป
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จากการตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางยังมิได้มกี ารประกาศการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง
ดังกล่าว เนื่องจากการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบงานก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมืออุปกรณ์
การก่อสร้าง รวมทั้งต้องตรวจสอบด้านบุคลากรด้วย ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็นผู้พิจารณา ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด�ำเนินการและยังขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในด้านดังกล่าวได้ รวมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติ
ของผูป้ ระกอบการจะต้องมีการก�ำหนดในเรือ่ งธรรมาภิบาลทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการจะต้องมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรมอบหมายให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางศึ ก ษาแนวทางการจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ในการขึ้ น ทะเบี ย นของผู ้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งโดยเร็ ว โดยอาจก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น งาน เช่ น
ให้มกี ารจัดจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตดิ า้ นเครือ่ งมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างและด้านบุคลากรให้จะเหมาะสม เพื่อที่จะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ
งานก่ อ สร้ า งได้ โ ดยเร็ ว และให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานกลางมี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล และติ ด ตามผล
การด�ำเนินการในภายหลัง เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพ และเพือ่ เป็นการเพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ. 2560
จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแก้ไขพระราชบัญญัตฯิ ในบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการ
โดยอาจแก้ไขให้กรมบัญชีกลางเป็นผูด้ าํ เนินการเองหรือจะดาํ เนินการร่วมกับหน่วยงานอืน่ หรือเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องก็ได้
ต่อไป
2.4 การจ้างช่วง
โดยที่พระราชบัญญัติฯ มิได้มีการก�ำหนดนิยามค�ำว่า “การจ้างช่วง” ที่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดปัญหา
การตีความในทางปฏิบัติทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีความชัดจน จึงเห็นควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตงานในการที่จะให้จ้างช่วงงานเพื่อก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติต่อไป
2.5 การจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง มาตรา 11 ได้กำ� หนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�ำแผนการจัดซือ้
จัดจ้างประจ�ำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ก�ำหนด
ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจัดท�ำแผนดังกล่าวในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือมีความจ�ำเป็น ต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน
เนือ่ งจากเกิดอุบตั ภิ ยั หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
หรือมีวงเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือกรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือกรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ แต่พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ มาตรา 66 วรรคหนึง่
ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก� ำ หนด และ
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 77 งานจ้าง
ที่ปรึกษา และมาตรา 91 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะ
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และปิดประกาศ
โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น จึงมีความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติทั้ง 2 ส่วน เนื่องจากปรากฏในเจตนารมณ์ของ
การประกาศเผยแพร่ ซึ่งแสดงอย่างชัดแจ้งในมาตรา 11 แล้วว่ากรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมีวงเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด หรือเป็นพัสดุ
ที่ใช้ในราชการลับ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ไม่ต้องจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ประกาศเผยแพร่
และปิดประกาศเพื่อมิให้เป็นภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินความจ�ำเป็นหรือเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบ
ต่อราชการลับหรือความมั่นคงของชาติ ท�ำให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ
แนวทางที่ 1 ตีความตามเจตนารมณ์ว่า กรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 11 นั้น โดยลักษณะ
ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ควรเปิดเผย หรือไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยอยู่แล้ว จึงไม่ควรเปิดเผยในทุกขั้นตอน
แนวทางที่ 2 ตีความตามบทบัญญัตวิ า่ ข้อยกเว้นตามมาตรา 11 ใช้บงั คับเฉพาะแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจ�ำปี แต่มาตรา 66 ไม่มีข้อยกเว้น จึงต้องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผล
สนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และปิดประกาศในทุกกรณี รวมทั้ง กรณีที่เกิดความล่าช้าจะท�ำให้เกิด
ความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อราชการลับ หรือความมั่นคงของชาติด้วย ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบ
ต่อความลับของทางราชการ หรือความมัน่ คงของชาติ หรือสิทธิในการได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารของผูป้ ระกอบการและประชาชน
อันอาจถูกทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีตอ่ ศาลได้ ดังนัน้ จึงเห็นควรมอบหมายให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการ
ศึกษาทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
2.6 ปัญหาในการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างอื่น ๆ
จากการตรวจสอบพบว่า ในการปฏิบตั งิ านจ้างก่อสร้างในส่วนของผูป้ ระกอบการไทยซึง่ เป็น ผูเ้ สนอราคา
มีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ในประเด็นการตีความค�ำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามหนังสือเวียนของ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ซึง่ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ มาตรา 67 ก�ำหนดว่า ในกรณีทมี่ หี น่วยงานของรัฐเป็นผูย้ นื่
ข้อเสนอตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปมิให้ถอื ว่าหน่วยงานของรัฐนัน้ มีผลประโยชน์รว่ มกันหรือมีสว่ นได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอืน่
กรณี ดั ง กล่ า วนี้ ใ ห้ ห มายรวมถึ ง กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า งประเทศเป็ น ผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอตั้ ง แต่ ส องรายขึ้ น ไป
ในคราวเดียวกันด้วย ในกรณีนี้ผู้ประกอบการไทย เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต่างประเทศไม่มีนิยามความหมายที่ชัดเจน
รวมถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ให้ อ� ำ นาจ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอี ำ� นาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นความผิด
เกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐซึง่ ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ เพราะฉะนัน้ หากมีการสมยอมราคา
หรือกีดกันการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมก่อนการเข้าร่วมประมูลโดยหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกไ็ ม่มอี ำ� นาจไปไต่สวน ท�ำให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างไทยเสียเปรียบเพราะเปิดโอกาส
ให้ผู้แข่งขันจากต่างประเทศสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอ
สินค้าบริการในการประกอบธุรกิจปกติ ท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานเอกชนของไทย รวมถึง
อาจเป็ น การเอื้ อ ประโยชน์ กั บ ผู ้ ป ระกอบการไทย ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรมอบหมายให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางพิ จ ารณา
ทบทวนหนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความค�ำว่า
“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
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3. ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างองค์กรของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เนื่องจากในปัจจุบัน กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับเรื่อง ข้อหารือและขอยกเว้น
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปริมาณมาก กล่าวคือ มีปริมาณเรื่องที่หน่วยงานของรัฐหารือ
และขอยกเว้นผ่อนผันตามพระราชบัญญัติฯ จ�ำนวน 3,258 เรื่อง หน่วยงานของรัฐ ส่งเรื่องการอุทธรณ์ จ�ำนวน
3,063 เรื่อง เรื่องร้องเรียน จ�ำนวน 868 เรื่อง และอื่น ๆ จ�ำนวน 950 เรื่อง ประกอบกับมีการหารือเรื่องราคากลาง
และการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง จ�ำนวน 80 เรือ่ ง มีผปู้ ระกอบการยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการ
งานก่อสร้าง จ�ำนวน 1,800 เรื่อง ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้รับการจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างฯ จ�ำนวน 35 อัตรา โดยแบ่งเป็นกองการพัสดุภาครัฐ จ�ำนวน 20 อัตรา กองระบบการจัดซือ้ จัดจ้างฯ
จ�ำนวน 11 อัตรา และกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ�ำนวน 4 อัตรา ซึ่งไม่สามารถ
รองรับปริมาณงานที่มีจ�ำนวนมากได้ ดังนั้น หากจะให้การปฏิบัติงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
กรมบัญชีกลางจ�ำเป็นที่จะต้องมีอัตราก�ำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างด�ำเนินการเสนอขออัตราก�ำลัง
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากส�ำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นอยู่กับ
การได้รบั จัดสรรอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงาน ก.พ. ดังนัน้ เพือ่ ให้กรมบัญชีกลางซึง่ เป็นกลไกในฐานะหน่วยงานกลาง
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถด�ำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอัตราก�ำลังให้เหมาะสมและด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี จึงควรต้อง
มีการทบทวนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน แนวทาง
ในการแก้ไข โดยเสนอให้จ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเป็นกลาง เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (The Thailand Development Research Institute : TDRI) เพือ่ ทบทวนและตรวจสอบว่าการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านมา ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส คุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร มีปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบตั งิ านอย่างไร สามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่ และเอือ้ หรือให้ประโยชน์ตอ่ การจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐ
ได้หรือไม่อย่างไร เป็นต้น
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บทที่ 1
บทนํา

บทที่ 1
บทน�ำ
1. ความเป็นมา
เนื่ อ งจากมี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
ขึน้ ใช้บงั คับแทนระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ำกับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง น�ำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตั โิ ดยมุง่ เน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อประชาชนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นส�ำคัญซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจ่ายเงิน มีการวางแผน
การด�ำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
ภายหลังทีม่ กี ารบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นกฎหมายใหม่
โดยมีผลใช้บงั คับมาได้ระยะหนึง่ แล้ว รวมถึงกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง อีกหลายฉบับ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ชัดเจนและถูกต้อง อย่างไรก็ดี ระบบการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐในหลายหน่วยงานประสบปัญหาเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฯิ ดังนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้บรรลุ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

2. การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ (อ.ค.ต.ป.)
เฉพาะกิจ คณะที่ 4
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ได้ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เรื่อง การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ในเบื้องต้นได้ก�ำหนด
กรอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจากการตั้งสมมติฐานในการพิจารณาถึงความพร้อมในการบังคับใช้
และการบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ ใน 4 ประเด็น และได้สรุปข้อค้นพบการด�ำเนินงานตามสมมติฐาน
สรุปได้ดังนี้
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
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1) มีการออกอนุบญ
ั ญัตติ า่ ง ๆ ทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก�ำหนด
ได้ทันภายในก�ำหนดเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้
กรมบัญชีกลางได้ออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ครบตามที่ก�ำหนด
และการออกอนุบญ
ั ญัตดิ งั กล่าวเพียงพอต่อการด�ำเนินการ ดังนัน้ พระราชบัญญัตฯิ จึงไม่เป็นอุปสรรคในการด�ำเนินการ
แต่อย่างใด
2) มีการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบังคับใช้ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลางได้ดำ� เนินการเพิม่ พูนองค์ความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐเกีย่ วกับพระราชบัญญัตฯิ
รวมถึงกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตฯิ และแนวทางในการปฏิบตั ใิ นระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ท�ำให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐมีความรูค้ วามเข้าใจในระดับหนึง่ ส่งผลให้การจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐสามารถด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดได้
3) มีการก่อหนีผ้ กู พันและการเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐ ว่ามีอตั ราเทียบเท่าผลการก่อหนีผ้ กู พัน
และการเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐในปีก่อนที่จะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หน่วยงานของรัฐมีอัตราการก่อหนี้หลังพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ แต่อย่างไรก็ดี แม้อัตราการก่อหนี้
จะเพิม่ ขึน้ แต่จากการรับฟังปัญหาพบว่า เจ้าหน้าทีม่ คี วามกังวลว่าจะถูกลงโทษหากเกิดความผิดพลาด จึงท�ำให้เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) ความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
เดิมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของหน่วยงานเอง มิต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ดังนัน้ เมือ่ มีการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซึง่ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด ส่งผลให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐขาดความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตฯิ จึงต้องหารือกับกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางซึง่ เป็นผูก้ ำ� กับดูแลการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ แต่อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลาง ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการตอบข้อหารือ
ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ ถึงปัญหา
และอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ
ครอบคลุมจากหลาย ๆ แหล่ง จึงควรศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ด้วยการให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและผู้แทนของภาคเอกชนเสนอแนะประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทัง้ ในด้านกฎหมายหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการน�ำไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตฯิ และกฎหมายล�ำดับรอง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ จึงมีการก�ำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้
ของพระราชบัญญัติฯ จ�ำนวนประมาณ 300 คน
ครัง้ ที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นในส่วนของผูแ้ ทนของภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการทีพ่ ระราชบัญญัตฯิ
มีผลใช้บังคับ จ�ำนวนประมาณ 300 คน
นอกจากนี้ ยังได้ศกึ ษาข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายในการศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

บทที่ 2

การวิเคราะหขอมูล
ผลการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

บทที่ 2
การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
ผลการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซือ
้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ได้ด�ำเนินการศึกษา
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
โดยตัง้ กรอบในการพิจารณาความพร้อมในการบังคับใช้และการบรรลุวตั ถุประสงค์ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยการศึกษาข้อมูลจาก 4 แหล่ง ดังนี้
		 2.1 การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 4 และ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รว่ มกันจัดประชุมสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น
การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว
จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามล�ำดับ
จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
การด�ำเนินการดังกล่าว ซึง่ แบ่งออกเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมแนวทางในการด�ำเนินการแก้ไขกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัวยิง่ ขึน้ และภาคเอกชนสามารถปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมแก่ภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้
		 2.1.1 โครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
จากการรับฟังความคิดเห็นโดยผูแ้ ทนจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึง่ ได้รว่ มแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปัญหาด้านกฎหมายหรือการปฏิบตั งิ านในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฯ และกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้
			 		 (1) การจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(1.1) การก� ำ หนดวงเงิ น ในการจั ด ท� ำ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ควรก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วงเงิน1,000,000 บาทขึ้นไป
(1.2) ควรก�ำหนดให้ ห น่ วยงานของรั ฐ ไม่ ต้ อ งประกาศแผนการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งส�ำหรั บ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินในการจัดหาต�ำ่ กว่า 5,000,000 บาท
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(1.3) ควรก�ำหนดให้มีการเพิ่มเติม กรณีการก�ำหนดเงื่อนไขการยกเว้นที่ไม่ต้องจัดท�ำ
แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามมาตรา 11 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ. 2560
และให้รวมถึงกฎกระทรวงก�ำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ออกตามความใน
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้น
โดยฉุกเฉินเพิ่มเติม
				
(2) การก�ำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
(2.1) เสนอให้ มี ก ารก� ำ หนดตั ว อย่ า งหรื อ แนวทางในการก� ำ หนดขอบเขตงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในส่วนของเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์คุณภาพที่มีอยู่ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
(2.2) เสนอให้กรมบัญชีกลางก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
กรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานของรัฐ
(2.3) เนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้มีการก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ทีเ่ จาะจงผูข้ ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ดังนัน้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ควรก�ำหนดข้อห้ามไว้ในการก�ำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดว้ ย
และควรมีการก�ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ให้หน่วยงานก�ำหนดยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ไม่ต�่ำกว่า 3 ยี่ห้อ และต้องเป็น
ยีห่ อ้ ทีม่ อี ยูจ่ ริง ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทีป่ รากฏในรูปแบบรายการจริง และสามารถสืบราคาได้ หรืออนุญาตให้เทียบเท่าได้
2. เนื่องจากการประมู ล งานจ้ า งก่ อ สร้ า ง มิ ใช่ ก ารประมู ล เพื่ อ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ
จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องยืน่ เงือ่ นไขการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่าย ความสามารถในการส�ำรองอะไหล่ และตารางเปรียบเทียบ
วัสดุในขั้นตอนการเสนอราคา ดังนั้น ในการก�ำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หน่วยงานของรัฐจึงควรก�ำหนดเพียงมูลค่าผลงานไม่เกิน 50% ของมูลค่าโครงการประมูล และต้องไม่อนุญาตให้กำ� หนด
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
2.1 ผูย้ นื่ เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และ/หรือ
2.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการส�ำรองจัดหาอะไหล่ และ/หรือ
2.3 ผูย้ นื่ เสนอราคาต้องส่งเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัสดุทจี่ ะใช้กบั
วัสดุที่ปรากฏในแบบ
2.4 ก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีต่ อ้ งยืน่ ประกอบการเสนอราคาควรก�ำหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่ 2 ให้ชัดเจน ห้ามมิให้ก�ำหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง
				
(3) ราคากลาง
(3.1) ควรให้มีการก�ำหนดหน้าที่ในการจัดท�ำราคากลางให้ชัดเจน
(3.2) ควรให้มีการยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำราคากลาง ส�ำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีวงเงินในจัดซื้อจัดจ้างเพียงเล็กน้อย
(3.3) การประกาศราคากลางควรก�ำหนดให้มกี ารประกาศราคากลางส�ำหรับการจัดซือ้
จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
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(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(4.1) เสนอให้ มี ก ารก� ำ หนดรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ์
ไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่เหมือนการจัดซื้อพัสดุทั่วไป ท�ำให้เกิดความไม่ชัดเจน
จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
(4.2) กรณีที่ระเบียบก�ำหนดให้หน่วยงานเป็นผู้ดาวน์โหลดเอกสาร ท�ำให้สิ้นเปลือง
กระดาษมากกว่าก่อนมาก เนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการมีเอกสารประกอบการพิจารณาจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ต้องใช้กระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารส�ำหรับการใช้ในการพิจารณาผล
(4.3) การจัดซื้อจัดจ้างกับการประปา การไฟฟ้า ควรปรับปรุงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถซื้อหรือจ้างกับหน่วยงานดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้เลย
(4.4) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) ก�ำหนดให้ “กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก (ค) มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น
อันเนือ่ งมาจากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้ ซึง่ หากใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะท�ำให้ไม่ทนั ต่อความต้องการ
ใช้พัสดุ (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ และ (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ�ำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช�ำรุดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกลเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์”
ควรก�ำหนดให้อยู่ในเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)
(4.5) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่ก�ำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก าร
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น” เนื่องจาก
การประกาศผลผูช้ นะจะต้องมีการประกาศผลทุกวงเงินในการจัดซือ้ จัดจ้าง ท�ำให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท�ำประกาศ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนการด�ำเนินการที่ไม่จ�ำเป็นจึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกาศผลผู้ชนะ
การเสนอราคาส�ำหรับกรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต�่ำกว่า 100,000 บาท
(4.6) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ง) ก�ำหนดว่า “มีความจ�ำเป็นต้องใช้พสั ดุโดยฉุกเฉิน เนือ่ งจากเกิดอุบตั ภิ ยั หรือภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง” ซึง่ กรณีดงั กล่าวมีเพียงเหตุทเี่ กิดจาก
ภัยธรรมชาติเท่านั้น ควรเพิ่มสถานการณ์อื่นที่นอกเหนือจากภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ
(4.7) กรมบั ญ ชี ก ลาง ควรก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษา
ให้มีความชัดเจน เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติ
				

(5) การอุทธรณ์การเสนอราคา
(5.1) ปัจจุบันมีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐทั้งที่มีเหตุผล
ทีช่ ดั เจนและไม่ชดั เจน ซึง่ ในระหว่างพิจารณาการอุทธรณ์ ท�ำให้หน่วยงานของรัฐต้องชะลอการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
และอาจเกิดความเสียหายขึน้ ได้ ดังนัน้ ในกรณีทอี่ ทุ ธรณ์ฟงั ไม่ขนึ้ ควรมีการก�ำหนดโทษแก่ผอู้ ทุ ธรณ์ทมี่ เี จตนาอุทธรณ์
เพื่อประวิงเวลาหรือขัดขวางการจัดซื้อจัดจ้างและก�ำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมถึงเหตุที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้
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					 (5.2) ควรขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานให้มากขึน้ เนือ่ งจาก
หน่วยงานจะต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการพิจารณาเพื่อตอบอุทธรณ์ต่อผู้อุทธรณ์
(5.3) ระยะเวลาในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข องคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ใช้ระยะเวลานานเกินไป ท�ำให้ต้องชะลอการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในการจัดหาพัสดุบางโครงการมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ชัดเจน ถ้าล่าช้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหาย
(5.4) แม้ ก ฎหมายก� ำ หนดระยะเวลาไว้ ชั ด เจนแล้ ว แต่ ก ว่ า หน่ ว ยงานจะได้ รั บ
หนังสือแจ้งผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการฯ ใช้เวลาค่อนข้างนานมาก
(5.5) การก�ำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ของผู้เสนอราคามีระยะเวลานานเกินไป
				

(6) การท�ำสัญญาและการบริหารสัญญา
(6.1) แบบสัญญาควรมีให้ครบถ้วนครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
มากกว่านี้และสามารถประยุกต์ใช้ได้มากกว่านี้ โดยก�ำหนดทางเลือกให้นำ� มาใช้หรือตัดออกได้ตามเหตุอันควร
(6.2) ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมแนวทางการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
สัญญา ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ โดยอาจก�ำหนดเป็น “แบบการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือ
การขยายสัญญา”
(6.3) ขอให้ พิ จ ารณาเพิ่ ม หลั ก เกณฑ์ ตามมาตรา 103 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา
เมือ่ มีเหตุทกี่ ารบอกเลิกสัญญาไม่ทำ� ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์มากกว่าด�ำเนินการตามสัญญา
ต่อไปได้
				

(7) เรื่องอื่น ๆ
(7.1) ควรมีกรณีศึกษาที่พบปัญหาบ่อย ๆ เช่น ตัวอย่างหรือแนวทาง โดยจัดเป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
(7.2) ควรปรับปรุงช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับทราบมากขึ้น
ชัดเจนและง่ายขึ้น
(7.3) ควรมีวิธีลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน เช่น เผยแพร่ในระบบ e-GP เพียงที่เดียว
ครัง้ เดียว แล้วไปปรากฏใน website ของหน่วยงานแบบอัตโนมัติ ทัง้ นี้ ทราบว่ากรมบัญชีกลางมีแนวทางเผยแพร่แล้ว
กรณี RSS แต่เห็นว่ามีข้อจ�ำกัดคือ รองรับจ�ำนวนไม่กี่รายการต่อวัน
(7.4) ควรยกเลิกการปิดประกาศ ณ ที่ท�ำการของหน่วยงาน
			
2.1.2 โครงการรั บ ฟั ง และแสดงความคิ ด เห็ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ส�ำหรับภาคเอกชน
จากการรับฟังความคิดเห็นโดยผู้แทนจากภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะประเด็นปัญหา พร้อมทัง้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปัญหาด้านกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฯ และกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สรุปประเด็นได้ดังนี้
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(1) การก�ำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตามเอกสารประกาศเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐที่จัดหา ก�ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องยืน่ หนังสือหลักฐานการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ โดยส่วนใหญ่จะก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในขอบเขต
ของงานและแบบก่อสร้าง
				
ดังเดิม

(2) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและราคากลางงานก่อสร้าง
(2.1) การขึน้ ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ใหม่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการก่อสร้างไม่สามารถได้สทิ ธิ์

(2.2) ผลงาน 1 สัญญาในรอบ 6 ปี ตามทีร่ ะบุไว้ในหลักเกณฑ์ทำ� ให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่
ที่ไม่เคยมีผลงานไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
(2.3) การเทียบผลงานระหว่างหน่วยงาน ควรเพิ่มการน�ำผลงานเทียบเคียงตาม
วงเงินรวมแล้วเสร็จของทัง้ โครงการมาพิจารณาด้วย ซึง่ หากไม่มกี ารก�ำหนดชัดเจน ถือว่าเป็นการบังคับให้ผปู้ ระกอบการ
ท�ำข้ามหน่วยงานไม่ได้
(2.4) การคิ ด ราคาตกหล่ น ไม่ ค รบถ้ ว นราคาต่ อ หน่ ว ยที่ ใ ช้ ค� ำ นวณราคากลาง
ไม่เป็นปัจจุบัน
(2.5) หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลาง มีประเด็นดังนี้
(2.5.1) สภาพพืน้ ทีก่ อ่ สร้างไม่มกี ารค�ำนึงถึงวิธกี อ่ สร้างและแผนการด�ำเนินงาน
กรณีงานก่อสร้างมีข้อจ�ำกัด
(2.5.2) ผลกระทบการโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
(2.5.3) งานครุภัณฑ์ไม่ได้คิดค�ำนวณค่าอ�ำนวยการเพิ่มให้ในต้นทุนค่างาน
(2.5.4) การคิด Factor F ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(2.6) หน่วยงานราชการก�ำหนดให้ใช้ปริมาณวัสดุทปี่ รากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
และราคา BOQ ของราคากลางเป็นปริมาณวัสดุที่ผู้ประกวดราคาต้องยึดถือในการยื่นประกวดราคา และในการ
ท�ำสัญญาจ้าง
				

(3) การเสนอราคา
ตามระเบียบฯ ข้อ 52 ไม่ได้อนุญาตให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแบบได้ จึงเกิดปัญหา
ในทางปฏิบตั ิ เช่น แบบรูปรายการและราคากลางไม่สอดคล้องกับสาระส�ำคัญ การประมูลบางโครงการมีความซับซ้อน
และมีความขัดแย้งในสาระส�ำคัญ
				

(4) การอุทธรณ์การเสนอราคา
(4.1) ควรก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท�ำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการ
(4.2) ตามประกาศกฎกระทรวง ก�ำหนดว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาส
ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ผูย้ นื่ ข้อเสนอมิได้วจิ ารณ์ในครัง้ นัน้ จะอุทธรณ์ในเรือ่ งขอบเขตของงาน
มิได้ เปิดโอกาสให้ส่วนราชการใช้เป็นช่องทางเกิดการทุจริต
(4.3) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท�ำการตามหน้าที่โดยสุจริต
ย่อมได้รบั การคุม้ ครอง แต่ผปู้ ระกอบการทีใ่ ช้สทิ ธิใ์ นการอุทธรณ์ ได้รบั เพียงค�ำตอบฟังขึน้ หรือฟังไม่ขนึ้ ซึง่ ไม่มกี ารแนบ
เอกสารตอบจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
(4.4) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนใช้ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
นานท�ำให้ผู้เสนอราคาต้องรับภาระค�ำ้ ประกันการเสนอราคา
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(5) การท�ำสัญญาและการบริหารสัญญา
(5.1) ตามมาตรา 102 (1) - (4) แห่ง พ.ร.บ. ผู้ประกอบการของดหรือลดค่าปรับ
หรือขอขยายระยะเวลา ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาดังนี้
(5.1.1) หน่วยงานคู่สัญญาไม่ยอมพิจารณา
(5.1.2) ใช้ระยะเวลานานในการพิจารณา
(5.1.3) ตาม พ.ร.บ. มีการขอรับความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยคู่สัญญา
มีอ�ำนาจวินิจฉัย ซึ่งเป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันได้
(5.2) แบบสั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งในข้ อ 3 (1) ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบสั ญ ญา
โดยให้มีการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน ดังนี้
(5.2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเพื่อก�ำหนดหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
(1) เงือ่ นไขสัญญาต้องมีการก�ำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของสัญญาที่มีหน้าที่ในการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างตามขอบเขตของงานและตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในการประกวดราคา และควรก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าของสัญญาต่อผูร้ บั จ้างทัง้ การขยายระยะเวลาสัญญา
รวมถึงควรมีการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าให้แก่ผู้รับจ้าง
(2) ก�ำหนดให้ผวู้ า่ จ้างมีหน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาการทับซ้อนของโครงการ
ของหน่วยงานของรัฐ และผูว้ า่ จ้างควรรับผิดชอบในการชดเชยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ กับผูร้ บั จ้างในกรณีทเี่ กิดความสูญเสีย
และความล่าช้าขึ้น
(3) ควรให้มีการก�ำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติวัสดุ
การอนุมตั ติ ามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขสัญญาของผูว้ า่ จ้าง รวมถึงการตรวจการจ้าง ระยะเวลาในการจ่ายเงินในกรณีทเี่ กิด
มีการจ่ายเงินล่าช้า ควรจะต้องระบุให้เจ้าของงานเป็นผู้รับผิดชอบภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้างให้ชัดเจน
(4) ควรให้มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไข กรณีเจ้าของงานต้องการเข้าใช้พนื้ ที่
ของงานที่แล้วเสร็จบางส่วน จะต้องเริ่มท�ำการนับระยะเวลาบ�ำรุงรักษาแยกจากระยะเวลาบ�ำรุงรักษาของสัญญารวม
(5) กรณี ผู ้ รั บ จ้ า งด� ำ เนิ น งานล่ า ช้ า ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นสั ญ ญา
การคิดค่าปรับให้คดิ จากมูลค่างานทีเ่ หลือจากการหักมูลค่างานทีเ่ จ้าของงานได้ใช้พนื้ ทีน่ นั้ ออกก่อน กรณีพนื้ ทีท่ แี่ ล้วเสร็จ
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์บางส่วน
(6) ควรให้มกี ารจัดงบประมาณค่าใช้จา่ ยให้คณะกรรมการตรวจรับ
ในการท�ำหน้าที่ตรวจรับงานให้เหมาะสมและเพียงพอ
(7) ให้มกี ารตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างก่อนการลงนาม
ในสัญญาว่ามีความสอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ว่าจ้าง และถ้ามีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
ในอนาคตความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือเหตุผลอื่นใดที่ไม่เกิดต้นเหตุโดยผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยินดีที่จะจ่ายเงินทดแทน
ให้แก่ผู้รับจ้างในกรณีดังกล่าว
(5.2.2) การปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเพื่อความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง
(1) การเริ่ ม นั บ เวลาตามสั ญ ญา ให้ เ ริ่ ม นั บ จากวั น ที่ ผู ้ ว ่ า จ้ า ง
สามารถส่งมอบพื้นที่ตามแผนที่ก�ำหนด
(2) ให้ขยายระยะเวลาสัญญากรณีไม่ได้เกิดจากความผิดของผูร้ บั จ้าง
และผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องให้ผู้ว่าจ้างชดเชยค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากการขยายระยะเวลาสัญญาก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
แก่ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ขยายสัญญา
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									 (3) ขอให้ปรับปรุงแบบสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 14 ซึ่งไม่เป็นธรรม
กับผูร้ บั จ้าง เนือ่ งจากแบบรูปรายการละเอียดซึง่ จัดท�ำโดยผูว้ า่ จ้าง และผูร้ บั จ้างต้องเสนอราคาและด�ำเนินงานก่อสร้าง
ตามแบบรูปรายการละเอียดนัน้ หากเป็นกรณีทมี่ คี วามผิดพลาดทางเทคนิค คลาดเคลือ่ นหรือก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้
จากที่เสนอราคา ความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
									 (4) ยกเลิกเงือ่ นไขการคิดค่าจ้างและการจ่ายเงิน กรณีปริมาณงาน
เกิด Overrun และ Underrun ของสัญญาประเภทราคาต่อหน่วย ควรให้คิดค่าจ้างและการจ่ายเงินโดยไม่มีการปรับ
ราคาต่อหน่วยเพิ่มหรือลดตามปริมาณงาน ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ว่าจ้าง 3%
และ 6% ตามล�ำดับ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของงานจ้าง 7%
									 (5) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย หรือประกาศ
ที่มีผลกระทบกับงานตามสัญญางานจ้าง ควรให้มีการเพิ่มเงื่อนไขให้สามารถการแก้ไขงานได้เป็นพิเศษโดยไม่ต้อง
ขออนุมัติแก้ไขสัญญาหลัก
			
ส�ำหรับกรณีการก�ำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้ประกอบการก่อสร้าง
(ผูร้ บั จ้าง) กับผูค้ วบคุมงาน (ผูว้ า่ จ้างและ/หรือผูร้ บั จ้างในสัญญาจ้างควบคุมงาน) ควรจัดท�ำแบบร่างเงือ่ นไขเฉพาะสัญญา
(Specific Conditions of Contract) โดยมีเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมในเงือ่ นไขทีผ่ วู้ า่ จ้างประสงค์ให้ผปู้ ระกอบการก่อสร้าง
(ผู้รับจ้าง) กระท�ำการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขทั่วไปประกอบสัญญาและเกี่ยวข้องกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี ก ารระบุ เ งื่ อ นไขที่ ชั ด เจนว่ า มี ก ารจ่ า ยค่ า งานให้ แ ก่ ผู ้ รั บ จ้ า งอย่ า งไรให้ มี ก ารน�ำ สั ญ ญา FIDIC
หรือสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ ย่อมาจาก (FederationInternational des Ingenieurs - Conseils)
มาศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
				

(6) การจ้างช่วง
การด�ำเนินงานก่อสร้างจะต้องมีการจ้างงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ การจ้างแต่ละลักษณะ
และขนาดของงานก่อสร้างเข้าข่ายงานจ้างช่วงได้ทั้งสิ้น
				

(7) เรื่องอื่น ๆ
(7.1) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของภาครั ฐ ในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งมี สั ด ส่ ว นประมาณ
ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 17 ของงบประมาณค่าใช้จา่ ยประจ�ำปีของประเทศ แต่ไม่มกี ารแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในคณะกรรมการใด ๆ
(7.2) การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและสนับสนุนกิจการของคนไทย
			
2.1.3 ผลสรุ ป จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จากการรั บ ฟั ง และแสดงความคิ ด เห็ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
และวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามล�ำดับ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากการรับฟังความคิดเห็นของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้
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(1) กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
					 (1.1) การก�ำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ในเอกสารประกาศเชิ ญ ชวนของหน่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ว นใหญ่ จ ะก� ำ หนด
ให้ผเู้ สนอราคาต้องยืน่ หนังสือหลักฐานการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ะใช้ในโครงการ และ/หรือหนังสือรับรอง
ในการจัดหาอะไหล่ และ/หรือต้องยื่นเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัสดุที่จะใช้กับคุณลักษณะของวัสดุ
ในรายการประกอบแบบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา ประกอบกับหลายหน่วยงานมีการก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ
ทีต่ อ้ งยืน่ ประกอบการเสนอราคาไว้ในขอบเขตงานและแบบก่อสร้าง เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุทเี่ จาะจง
หรื อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ผู ้ ข ายรายใดรายหนึ่ ง เข้ า เสนอราคา ซึ่ ง เป็ น การก� ำ หนดที่ กี ด กั น ผู ้ ป ระกอบการรายอื่ น
หรือเป็นการก�ำหนดเพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
					 (1.2) การเสนอราคา
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดให้ใช้ปริมาณวัสดุที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคา BOQ ของราคากลางเป็นปริมาณวัสดุที่ผู้ประกวดราคาต้องยึดถือในการยื่นประกวดราคา ประกอบกับ
ในการท�ำสัญญาจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุดังกล่าวได้ แม้ว่าปริมาณ
วัสดุในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของราคากลางอาจมีความคลาดเคลื่อน (สูง-ต�่ำ) หรือไม่ครบถ้วน
ตามทีป่ รากฏในรูปแบบรายการ หน่วยงานของรัฐจะอนุญาตให้ปรับลดเฉพาะราคาต่อหน่วยเท่านัน้ และในหลายกรณี
ให้ปรับลดตามสัดส่วนร้อยละของราคาทีผ่ เู้ สนอราคาเสนอต�ำ่ กว่าราคากลาง ส่งผลให้มอี ปุ สรรคต่อการท�ำงาน กล่าวคือ
รายการและปริมาณใน BOQ ราคากลางทีส่ งู หรือมากกว่าแบบรูปรายการ เมือ่ ถูกบังคับให้ลงนามสัญญาตามปริมาณดังกล่าว
ในการปฏิบัติงานจริง ผู้ประกอบการจะถูกบังคับให้คืนเงินโดยท�ำเป็นรายการลดราคาทั้งที่ได้แจ้งตั้งแต่ขั้นตอน
การประกวดราคาแล้ว ส�ำหรับรายการและปริมาณใน BOQ ราคากลางทีน่ อ้ ยกว่าในแบบรูปรายการหรือไม่ครบตามแบบ
เมื่อปฏิบัติงานจริงผู้ประกอบการถูกบังคับให้ท�ำตามแบบ และ/หรือเพิ่มปริมาณงานขึ้นโดยไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนเงิน
ในสัญญาได้ เมื่อราคาต่อหน่วยที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์เป็นราคาเงินสดไม่รวมค่าขนส่ง โดยหน่วยงานของรัฐ
วินิจฉัยป้องกันตัวเอง ซึ่งหากมีการเพิ่มเนื้องานแต่ไม่ได้เพิ่มจ�ำนวนเงินแต่หากมีการลดเนื้องานต้องลดจ�ำนวนเงินลง
จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
					 (1.3) การท�ำสัญญาและการบริหารสัญญา
ตามมาตรา 102 (1) - (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีที่ผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายระยะเวลาสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง
ประสบปัญหา กล่าวคือ หน่วยงานคู่สัญญาไม่ยอมพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็น
การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือในบางครั้งหน่วยงานของรัฐมักจะใช้ระยะเวลายาวนานในการพิจารณา รวมไปถึง
เมื่อมีการขอรับความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยที่ให้หน่วยงานคู่สัญญามีอ�ำนาจวินิจฉัยในการให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานพอสมควร และเรื่องแบบสัญญาจ้างก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐควรมีการปรับปรุงโดยให้มกี ารก�ำหนดสิทธิและหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐตามสัญญา เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
				
(2) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
					 (2.1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
การขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างส่วนใหญ่
พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ดงั กล่าวท�ำให้ผปู้ ระกอบการงานก่อสร้างไม่สามารถได้สทิ ธิด์ งั เดิม และยังเป็นการให้สทิ ธิ์
กับบริษัทต่างชาติอีกด้วย
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					 (2.2) ราคากลางงานก่อสร้าง
การคิดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีการตกหล่นไม่ครบถ้วน
ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในการค�ำนวณราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน ท�ำให้ราคากลางต�่ำกว่าสภาพอัตราการจ้างงานในปัจจุบัน
				

(3) การจ้างช่วง
การด�ำเนินงานก่อสร้างจะต้องมีการจ้างงานในขนาดและลักษณะต่าง ๆ อยูใ่ นงานก่อสร้าง
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งการจ้างแต่ละลักษณะและขนาดของงานก่อสร้างเข้าข่ายงานจ้างช่วงได้ท้ังสิ้น เช่น การจ้าง
บริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัย การจ้างบริษัทจัดหาแม่บ้านเพื่อดูแลรักษาความสะอาด
การจ้างรถสิบล้อมาขนวัสดุ และการจ้างเหมาก่ออิฐฉาบปูน เป็นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีค�ำนิยามค�ำว่า “การจ้างช่วง” ที่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดปัญหาการตีความ
ค�ำว่า “การจ้างช่วง” ในทางปฏิบัติทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
		
2.2 รายงานผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ :
กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด�ำเนินการจ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สปร.) เพือ่ ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 จึงได้ขอความอนุ เคราะห์ข อรายงานผลการศึก ษา ฉบั บสมบูร ณ์จากส�ำ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและประเมินผลการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจากรายงานผลการศึกษาดังกล่าว
สรุปประเด็นปัญหาดังนี้
			 2.2.1 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11
บัญญัตวิ า่ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(1) กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุทใี่ ช้ในราชการลับ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 56 (1)
(ค) หรือ (ฉ)
(2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(3) กรณี ที่ เ ป็ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี ว งเงิ น ค่ า จ้ า งตามที่ ก�ำ หนดในกฎกระทรวงหรื อ
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)
(4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3)
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และรายละเอี ย ดการจั ด ท�ำแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด” กล่าวคือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ก�ำหนดข้อยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้พสั ดุโดยฉุกเฉินเนือ่ งจากเกิดอุบตั ภิ ยั หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจท�ำให้เกิด
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ความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีวงเงินตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง หรือเป็นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาด หรือเป็นพัสดุ
ที่ใช้ในราชการลับ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือกรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือกรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ แต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก าร
ทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด และให้ปดิ ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ดิ ประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ ” ซึง่ การจัดซือ้
จัดจ้าง มาตรา 77 งานจ้างที่ปรึกษา และมาตรา 91 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ
และปิดประกาศ โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นจึงมีความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติทั้ง 2 ส่วน เนื่องจากปรากฏ
ในเจตนารมณ์ของการประกาศเผยแพร่ซึ่งแสดงอย่างชัดแจ้ง ในมาตรา 11 แล้วว่ากรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือ
มีความจ�ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมีวงเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ไม่ต้องจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี
ประกาศเผยแพร่และปิดประกาศเพื่อมิให้เป็นภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินความจ�ำเป็นหรือเกิดความเสียหายหรือ
มีผลกระทบต่อราชการลับหรือความมั่นคงของชาติ ท�ำให้เกิดปัญหาในการตีความเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ
			
แนวทางที่ 1 ตีความตามเจตนารมณ์ว่า กรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 11 นั้น โดยลักษณะ
ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ควรเปิดเผย หรือไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยอยูแ่ ล้ว จึงไม่ควรเปิดเผยในทุกขัน้ ตอน
			
แนวทางที่ 2 ตีความตามบทบัญญัติว่า ข้อยกเว้นตามมาตรา 11 ใช้บังคับเฉพาะแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�ำปี แต่มาตรา 66 ไม่มีข้อยกเว้น จึงต้องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และปิดประกาศในทุกกรณี รวมทั้ง กรณีที่เกิดความล่าช้า
จะท�ำให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อราชการลับ หรือความมั่นคงของชาติด้วย ซึ่งหากตีความไม่ถูกต้อง
อาจมี ผลกระทบต่อความลับของทางราชการ หรื อ ความมั่ นคงของชาติ หรื อ สิ ท ธิ ในการได้ รั บรู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของผู้ประกอบการและประชาชน อันอาจถูกทักท้วง อุทธรณ์ ร้องเรียน หรือฟ้องคดีต่อศาลได้
			 2.2.2 การก�ำหนดน�ำ้ หนักของเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คณ
ุ ภาพอืน่ (Price Performance)
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65
บัญญัติว่า “ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญโดยให้ค�ำนึงถึงเกณฑ์ราคา
และพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ ในกรณีทกี่ ำ� หนดให้มกี ารยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(7) เกณฑ์อนื่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4)
ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง ซึง่ อย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุทสี่ ร้างนวัตกรรมหรือพัสดุทอ่ี นุรกั ษ์พลังงาน
หรือสิ่งแวดล้อม
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ให้รฐั มนตรีออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึง่
ซึ่งอย่างน้อยต้องก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ประกอบกับเกณฑ์ราคา
และต้องก�ำหนดน�ำ้ หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชดั เจนแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อนื่ ประกอบและจ�ำเป็น
ต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทัง้ การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนน
ในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของพัสดุทกุ ประเภทได้ จะก�ำหนดกรณีตวั อย่างของพัสดุประเภทหนึง่ ประเภทใดเพือ่ เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ ก็ได้
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ เสนอประกอบกั บ เกณฑ์ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ใ นการพิ จ ารณาแล้ ว
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จดั เรียงล�ำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดทีม่ คี ะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน�ำ้ หนักของแต่ละเกณฑ์
ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องค�ำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือ
คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ หรือกรณีอนื่ ทีท่ ำ� ให้มปี ญ
ั หาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึง่ หน่วยงานของรัฐ
อาจก�ำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด”
โดยมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไว้ตาม (1) - (7)
รวม 7 เกณฑ์ และวรรคสาม ก�ำหนดให้รฐั มนตรีออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามวรรคหนึง่ ซึง่ อย่างน้อยต้องก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ หรือหลายเกณฑ์กไ็ ด้ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา และต้องก�ำหนดน�ำ้ หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชดั เจน แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์
รายละเอียดและวิธีการก�ำหนดน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ และไม่มีการก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องก�ำหนดน�้ำหนัก
ของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์
			 2.2.3 วิธีการก� ำหนดให้ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติงานของผู ้ ป ระกอบการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 108
ก�ำหนดให้ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ ตามมาตรา 106 ให้เป็นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ แต่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและวิธีการก�ำหนดให้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐไว้ นอกจากนี้
ยังมีการออกระเบียบก�ำหนดอ�ำนาจขั้นตอน รายละเอียดและวิธีการที่ไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ให้อ�ำนาจไว้ รวมทั้งกรณีอื่นของความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ กับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างฯ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัตฯิ มาตรา 107 ก�ำหนดให้ในกรณีทเี่ ห็นสมควร
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�ำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้นำ� บทบัญญัติ มาตรา 106 วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านอืน่ โดยอนุโลม แต่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างฯ ข้อ 191 ก�ำหนดให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจก�ำหนด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด โดยให้ค�ำนึงถึงคุณภาพ
และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
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ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจมีปัญหาในการตีความว่า รัฐมนตรี
ไม่ใช้อ�ำนาจออกระเบียบก�ำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาเองตามทีพ่ ระราชบัญญัตฯิ ให้อำ� นาจไว้ แต่ออกระเบียบให้อำ� นาจกรมบัญชีกลางก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ประกอบการ
			 2.2.4 การก� ำ หนดกรณี ตั ว อย่ า งของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น หรื อ งานที่ ซั บ ซ้ อ น
ซับซ้อนมาก หรืองานที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 70
วรรคสอง ก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�ำนาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ก�ำหนดกรณีตัวอย่างของงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ซับซ้อน หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรืองานที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตามนัย (2) (ข) แต่คณะกรรมการนโยบายไม่กำ� หนดกรณีตวั อย่างของงานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนหรืองานทีซ่ บั ซ้อน ซับซ้อนมาก
หรือทีม่ เี ทคนิคเฉพาะดังกล่าว ท�ำให้หน่วยงานของรัฐขาดแนวทางในการใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาเลือกวิธกี ารจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 70 (1) และ (2) และการเลือกใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 126
		

2.3 ประเด็นปัญหาเพิ่มเติมจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามทีส่ มาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำ� เสนอประเด็นปัญหาเพิม่ เติม
เกีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากสมาชิกสมาคมฯ และผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งพบปัญหาสรุปได้ดังนี้
			 2.3.1 เรื่อง การตีความค�ำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 220 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2561
ตามหนังสือของคณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ทีต่ คี วามค�ำว่า “ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน” ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ในมาตรา 67 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไปมิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น” กรณีดังกล่าวนี้ ให้หมายรวมถึง
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า งประเทศเป็ น ผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอตั้ ง แต่ ส องรายขึ้ น ไป ในคราวเดี ย วกั น ด้ ว ยนั้ น สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั ค�ำร้องเรียนว่า การตีความดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผูป้ ระกอบการไทย
เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐต่างประเทศไม่มีนิยามความหมายที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศบางประเทศมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรืออาจเป็นประเทศที่ให้วงเงินกู้กับโครงการรัฐ
ของประเทศไทยอันอาจจะเข้าข่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่มีความเป็นอิสระเช่นเดียวกับ
หน่วยงานของรัฐไทย ท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานเอกชนไทยที่มีกฎหมายบังคับใช้
(2) การวินิจฉัยตีความดังกล่าวไปมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หากเกิดการเอือ้ ประโยชน์หรือสมยอมราคาก่อนการเข้าร่วมประมูล
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 14 ให้อ�ำนาจ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอี ำ� นาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำทีเ่ ป็นความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 34 (4) แต่ค�ำสั่งนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
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เพราะฉะนั้นหากมีการสมยอมราคาหรือกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมก่อนการเข้าร่วมประมูลโดยหน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็ไม่มีอ�ำนาจไปไต่สวน ท�ำให้ผู้รับเหมา
ก่อสร้างไทยเสียเปรียบเพราะเปิดโอกาสให้ผแู้ ข่งขันจากต่างประเทศสามารถหลีกเลีย่ งการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าบริการในการประกอบธุรกิจปกติ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเสนอแนะให้มีการทบทวน
เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการตีความนิยามค�ำว่า “ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน” ใหม่ โดยขอให้ตคี วามและวินจิ ฉัยว่า “หน่วยงาน
ของรัฐต่างประเทศ ไม่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 67 วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีหน่ วยงานของรั ฐ เป็ นผู ้ ยื่ นข้ อ เสนอตั้ ง แต่ ส องรายขึ้ นไป มิ ให้ ถื อ ว่ า
หน่วยงานของรัฐนัน้ มีผลประโยชน์รว่ มกันหรือมีสว่ นได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอืน่ ตาม (2)” และให้มกี ารก�ำหนดในสัญญา
ให้รฐั ต่างประเทศต้องมีหนังสือส่งมอบและยินยอมให้หน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือพนักงานของหน่วยงานรัฐต่างประเทศ
มาให้ถ้อยค�ำก่อนการประมูลทุกครั้งมิใช่เฉพาะก่อนการเซ็นสัญญา หรือถูกด�ำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย
ของประเทศไทย
			 2.3.2 การทุ่มตลาดจากประเทศจีน
เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการก่อสร้างจากประเทศจีนเริม่ เข้ามาประกอบการก่อสร้าง
ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งหากภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการก่อสร้างจากประเทศจีนเข้ามาโดยไม่มีระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการด�ำเนินการที่ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและกลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง
เนื่องจากผู้ประกอบการก่อสร้างจากประเทศจีนมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนด้านการเงินในการแข่งขัน
ซึ่งหากโครงการที่มีการประมูลเกิดภาวะขาดทุน บริษัทนั้นก็จะได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล ซึ่งแตกต่างจาก
บริษัทผู้ประกอบการก่อสร้างในประเทศอย่างสิ้นเชิงที่จะต้องต่อสู้แข่งขันและรับผิดชอบด้วยตนเอง กรณีเช่นนี้มีผล
ท�ำให้บริษัทผู้ประกอบการก่อสร้างไทยไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งหากภาครัฐปล่อย
ให้เป็นเช่นนีต้ อ่ ไป จะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ เพราะบริษทั ผูป้ ระกอบการก่อสร้างจีน
จะเข้ามาลงทุนในตลาดการก่อสร้างภาครัฐในประเทศได้อย่างไม่ยาก เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน
ในปัจจุบันที่ใช้งบประมาณในประเทศไทยแต่ขาดการสนับสนุนผู้ประกอบการก่อสร้างและกลุ่มผู้ค้าวัสดุในประเทศ
ท�ำให้มีการน�ำเข้าวัสดุจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเสนอแนะให้มีการเพิ่ม
การสนับสนุน ส่งเสริมกิจการของคนไทย และสนับสนุนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเดิมปรากฏอยู่ในระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16
			 2.3.3 การประกวดราคาด้วยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 52
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 52 ก�ำหนดว่า ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างมีความจ�ำเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียด
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เนื่องจากระเบียบไม่อนุญาตให้มีการประชุม
เพื่อชี้แจงแบบได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาดังนี้
(1) แบบรูปรายการ และราคากลางมีความขัดแย้งในสาระส�ำคัญ และไม่ได้รับการชี้แจง
จากหน่วยงานราชการ ท�ำให้การเสนอราคาไม่ถกู ต้อง และอาจมีการเอือ้ ประโยชน์ให้ผปู้ ระกวดราคารายหนึง่ รายใดได้
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในการเสนอราคา
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(2) การประมู ล บางโครงการมี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ค วามขั ด แย้ ง มากในสาระส� ำ คั ญ
การส่งค�ำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมด และเมื่อระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่อนุญาตให้มกี ารประชุมชีแ้ จงแบบท�ำให้ การถามตอบ
จึงไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานเจ้าของโครงการ ท�ำให้หน่วยงานราชการ
ไม่ได้รับของตรงตามวัตถุประสงค์
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเสนอแนะให้มีการก�ำหนด
ล�ำดับความส�ำคัญของเอกสารประกอบการประมูลไว้ในเอกสารเชิญชวน และในสัญญาจ้าง โดยให้ถือแบบเป็นหลัก
ในการประกวดราคา การท�ำสัญญา และในการท�ำงานการก่อสร้างจริง ตามมาด้วยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคาเป็นล�ำดับสุดท้าย เช่น หากมีการขัดแย้งของแบบรูปรายการ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ให้ยึดถือตามแบบรูปรายการ
ดังนั้น โดยสรุปสมาคมอุตสาหกรรมฯ จึงขอเสนอแนะให้ดำ� เนินการ ดังนี้
(1) ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความ ค�ำว่า “ผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน”
(2) ให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการของคนไทย และสนับสนุนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ
(3) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งของแบบรูปรายการ หากมีการขัดแย้งของแบบรูปรายการบัญชี
แสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ให้ยดึ ถือตามแบบรูปรายการ
		
2.4 ประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและของกรมบัญชีกลาง
			 2.4.1 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
(1) การเปลี่ยนแปลงจากระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อก�ำหนดใด ๆ เกีย่ วกับพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับใช้ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แม้วา่ พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผล
ใช้บงั คับมาตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2560 แล้ว แต่หน่วยงานของรัฐทีต่ อ้ งด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัตฯิ
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ยังคงต้องท�ำความเข้าใจกับกฎหมาย รวมถึงวิธกี ารด�ำเนินการอยู่
เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ท�ำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องการหารือหรือมีการสอบถามเพื่อให้เกิด
ความแน่ใจ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติฯ มีบทก�ำหนดโทษ ท�ำให้เกิดความกลัว
ส�ำหรับกรณีหน่วยงานอืน่ ของรัฐ เช่น องค์การมหาชนนัน้ ถือเป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพือ่ บูรณาการให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ หมดเข้าร่วมกันท�ำงานอย่างมีเอกภาพ
และประสานงานกันเพือ่ ความรวดเร็วในการด�ำเนินงาน ซึง่ ต้องอาศัยความเร่งด่วนรับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคม
และวัฒนธรรม (Social and Cultural PublicServices) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สวนสัตว์
การอ�ำนวยการบริการแก่ประชาชน หรือการด�ำเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการ
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ของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริการสาธารณะขององค์การมหาชนต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับภาคเอกชนซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เมื่อองค์การมหาชนต้องด�ำเนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ จึงก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างตามภารกิจขององค์การมหาชน
แต่อย่างไรก็ดี องค์การมหาชนก็สามารถหารือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐได้
(2) การอุทธรณ์การเสนอราคา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ซึ่งมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ก�ำหนดให้ผู้ซึ่งเสนอราคาเพื่อท�ำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐได้
หากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติฯ จนเป็นเหตุให้ตน
ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และตามนัยมาตรา 118
ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินจิ ฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์
และในกรณีที่หน่วยของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสาม (3) วันท�ำการนับแต่วันที่ครบก�ำหนด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ต้องส่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ทุกครั้งตามพระราชบัญญัติฯ มีผลให้หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ จนกว่า
หน่วยงานของรัฐจะได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท�ำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ โดยกรณีดังกล่าว
มีผลต่อมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งหากก่อหนี้ไม่ทันภายในก�ำหนดระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง
ได้อนุมัติให้หน่วยงานของรัฐกันเงินไว้เบิกเหลื่อมได้ มีผลท�ำให้เงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นตกหรือพับไป
ซึง่ สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีบ่ ญ
ั ญัตเิ รือ่ งการขอเบิกเงินจากคลัง
ได้เฉพาะกรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และเมือ่ พิจารณาจากประเด็นทีอ่ ทุ ธรณ์พบว่ามีผอู้ ทุ ธรณ์ทอี่ ทุ ธรณ์แล้วในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1,208 เรื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 1,895 เรื่อง ประกอบกับอัตราก�ำลังของ
เจ้าหน้าทีข่ องกรมบัญชีกลาง โดยกองการพัสดุภาครัฐ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในภารกิจทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ มี ภ ารกิ จ งานที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จ� ำ นวนมาก รวมทั้ ง
เมือ่ พระราชบัญญัตฯิ มีผลใช้บงั คับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ส่งผลให้จำ� นวนหน่วยจัดซือ้ และจ�ำนวนผูค้ า้ กับภาครัฐ
เพิ่มขึ้นจากเดิมส่งผลให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผลให้กระบวนการ
ลงนามในสัญญาของหน่วยงานของรัฐเกิดความล่าช้า จึงส่งผลกระทบต่อมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประมาณ
ตามมา
			 2.4.2 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
ภายหลังที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำ� กับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ พบปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินการ สรุปประเด็นได้ดังนี้
(1) การจัดท�ำแผนและการประกาศแผน ตามมาตรา 11 ไม่ได้ยกเว้นส�ำหรับการจัดซือ้ จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงก�ำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 2 (5) ที่ก�ำหนดว่า “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีการ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
หรือประโยชน์สาธารณะ”
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				 (2) เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติเนื่องจาก
เงือ่ นไขของวิธคี ดั เลือกตามมาตรา 56 (1) และวิธเี ฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมถึงแนวทางปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานของรัฐ
			 2.4.3 การด�ำเนินการของกรมบัญชีกลาง
ภายหลังจากการรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไปแล้ว เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ เป็นข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และหลังจากการด�ำเนินการตรวจสอบความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กรมบัญชีกลางในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่าได้ออกกฎหมายล�ำดับรองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดท�ำสือ่ การเรียนรูแ้ ละเผยแพร่ความรูเ้ พือ่ รองรับการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้
				
(1) การออกอนุบัญญัติต่าง ๆ
					 (1.1) กฎกระทรวง จ�ำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง ก�ำหนดพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนและก�ำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
					 (1.2) ระเบียบ จ�ำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่ม
ส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต�ำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
					 (1.3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จ�ำนวน 4 ฉบับ
					 (1.4) หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ิ จ�ำนวน 15 ฉบับ โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และการด�ำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
				
(2) การเผยแพร่ความรู้
กรมบัญชีกลางได้มกี ารด�ำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตฯิ หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติฯ กรณีศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ การฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ
Electronic Catalog : e-Catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังนี้
					 (2.1) ส่วนกลาง ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ำกับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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						 (2.1.1) การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตฯิ หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฯิ
และกรณีศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ มีทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 600 คน
(2.1.2) การฝึ ก อบรมการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) มีทั้งหมด 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 50 คน
(2.1.3) การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
มีทั้งหมด 11 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 550 คน
(2.1.4) อบรมให้ความรูผ้ คู้ า้ กับภาครัฐ หรือผูป้ ระกอบการ กรณีการบันทึกข้อมูล
สินค้าในระบบ Electronic Catalog : e-Catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) มีทั้งหมด 20 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 1,000 คน
(2.1.5) อบรมให้ความรูผ้ คู้ า้ กับภาครัฐ หรือผูป้ ระกอบการ กรณีการขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีทั้งหมด 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 150 คน
(2.1.6) อบรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนดการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Grading) มีทั้งหมด 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 300 คน
					 (2.2) ส่วนภูมภิ าค ได้แก่ หน่วยงานของรัฐส่วนภูมภิ าค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยส�ำนักงานคลังเขต และส�ำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้ดำ� เนินการจัดฝึกอบรม
(2.2.1) การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตฯิ หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฯิ
และกรณีศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ มีทั้งหมด 85 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 11,520 คน
(2.2.2) การฝึ ก อบรมการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) มีทงั้ หมด 152 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรม จ�ำนวน 9,640 คน
(2.2.3) อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 9 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 450 คน
(2.2.4) การขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างมีทงั้ หมด 76 รุน่ มีผเู้ ข้าอบรม
จ�ำนวน 10,800 คน
					 (2.3) ข้อมูลการจัดส่งวิทยากรไปบรรยายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 มีจ�ำนวนทั้งหมด 1,705 ครั้ง ให้ความรู้
แก่หน่วยงานจ�ำนวนทั้งหมด 842 หน่วยงาน และมีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 90,219 คน
				
(3) ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) มีหลักสูตรทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้
(3.1) หลักสูตรเตรียมความพร้อม
(3.2) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น
(3.3) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
(3.4) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง
(3.5) หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น
(3.6) หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
(3.7) หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูง
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				 (4) สื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือ, e-book, e-learning, info graphic, youtube)
(4.1) คู่มือส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 38 เรื่อง และส�ำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
จ�ำนวน 17 เรื่อง
(4.2) e-book ข้อตอบข้อหารือ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 124 เรื่อง
(4.3) e-learning มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง
(4.4) infographic มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง
(4.5) YouTube มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง
(4.6) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง
				
(5) การติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลางได้ดำ� เนินการติดตามการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ หรือตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท�ำโครงการมอบรางวัล
องค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในมิตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการประเมินในด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ และด้านคุณภาพในการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ เป็นกลไกหนึง่ ในการติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐ
			 2.4.4 สิ่งที่กรมบัญชีกลางต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย
(1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการนโยบาย กรณีทเี่ ป็นการจัดซือ้ จัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ตามนัยมาตรา 7 (6)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
มิได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฯิ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ให้ก�ำหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญหรือ
เป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรง ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา
104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ ซึง่ ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
			 2.4.5 ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
(1) ส�ำหรับการประกาศผลผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น” แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องด�ำเนินการในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e - GP) ได้แก่ กรณีราชการ
ส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค และราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ว งเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต�่ ำ กว่ า 5,000 บาท
กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอืน่ ตามทีก่ ำ� หนด
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ในกฎกระทรวงที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท กรณีด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรคสอง
กรณีจา้ งเหมาบุคคลธรรมดา กรณีการซือ้ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงไม่ถงึ 10,000 ลิตร และไม่มภี าชนะเก็บรักษาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
รวมถึงการด�ำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐโดยก�ำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรือ่ ง แนวทางการประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส�ำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้
ด�ำเนินการในระบบ e-GP ส�ำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
(2) ตามมาตรา 102 (1) - (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีที่ผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายระยะเวลาสัญญา เมื่อผู้รับจ้างประสบปัญหา
กล่าวคือ หน่วยงานคู่สัญญาไม่ยอมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์
แก่ผู้รับจ้าง หรือในบางครั้ง หน่วยงานของรัฐมักจะใช้ระยะเวลายาวนานในการพิจารณา รวมไปถึงเมื่อมีการขอรับ
ความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยที่ให้หน่วยงานคู่สัญญามีอ�ำนาจวินิจฉัยในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานพอสมควร ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�ำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

139

บทที่ 3
ขอเสนอแนะ

บทที่ 3
ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นกลไก
ส�ำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะ 4 จึงได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของ
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ฟังประเด็นปัญหาการปฏิบตั ติ ามกฎหมายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ทีไ่ ด้รบั มาจากการรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูล 4 แหล่ง ได้แก่ การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็น
การปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รายงานผลการศึกษาเรื่องโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ กรณีการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ของประเทศไทยของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและของกรมบัญชีกลาง ในการนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ
คณะที่ 4 จึงขอเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้
		
3.1 ข้อเสนอแนะด้านระบบ
			 3.1.1 การก�ำหนดน�ำ้ หนักของเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คณ
ุ ภาพอืน่ (Price Performance)
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ ก�ำหนดว่า “ในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญ โดยให้ค�ำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่น
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
3) บริการหลังการขาย
4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ ในกรณีทกี่ ำ� หนดให้มกี ารยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นตามวรรคหก
7) เกณฑ์อนื่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง และวรรคสาม บัญญัตวิ า่ “ให้รฐั มนตรีออกระเบียบ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ซึ่งอย่างน้อยต้องก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ หรือหลายเกณฑ์กไ็ ด้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก�ำหนดน�ำ้ หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชดั เจน
แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ�ำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก
ให้ ใ ช้ เ กณฑ์ ร าคา รวมทั้ ง การให้ ค ะแนนพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลของการให้ ค ะแนนในแต่ ล ะเกณฑ์ ทั้ ง นี้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะก�ำหนด
กรณีตัวอย่างของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ ก็ได้”
แต่ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดและวิธีการก�ำหนดน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผล
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จากการตรวจสอบ พบว่า กรมบัญชีกลางได้ด�ำเนินการก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83 แล้ว
กล่าวคือ “ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ดั เลือกให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนหี้ น่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคา
ในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต�ำ่ สุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
2) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ�ำเป็นต้องคัดเลือก
พัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
กรณีนหี้ น่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อนื่ ตามความในมาตรา 65 วรรคหนึง่ ในการพิจารณาคัดเลือก
ผูย้ นื่ ข้อเสนอทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณสมบัตถิ กู ต้อง ครบถ้วน ซึง่ ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผูช้ นะการซือ้ หรือจ้างหรือเป็นผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ�ำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา
ให้ใช้เกณฑ์ราคา
3) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค�ำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ ซึง่ อาจจะมีขอ้ เสนอทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มปี ญ
ั หาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และ
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอทีม่ คี ณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำตามที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด แล้วให้ด�ำเนินการ
ตาม (1) หรือ (2) ต่อไป”
ส�ำหรับการก�ำหนดน�้ำหนักของเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ซึ่งขณะนี้
กรมบัญชีกลาง อยูร่ ะหว่างศึกษาในการก�ำหนดตัวแปร Price Performance ส�ำหรับสินค้าประเภทเครือ่ งมือทางการแพทย์
เพื่อก�ำหนดเป็นตัวอย่างในแนวทางพิจารณาคัดเลือก แต่อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางจะด�ำเนินการ
ก�ำหนดควรเป็นหลักเกณฑ์กลางทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้กบั การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทกุ ประเภท ดังนัน้ จึงควรให้กรมบัญชีกลาง
เร่งด�ำเนินการเพื่อออกหลักเกณฑ์กลางต่อไป
			 3.1.2 วิธีการก�ำหนดให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ บัญญัติว่า “ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา 106 ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ
กับหน่วยงานของรัฐ” แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ไม่ได้กำ� หนดให้ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และตามมาตรา 108 บัญญัติว่า“ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรี
อาจออกระเบียบก�ำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาก็ได้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และน� ำ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 106 วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม” แต่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 191 ก�ำหนดว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการตามข้อ 190 นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจก�ำหนด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด โดยให้ค�ำนึงถึงคุณภาพ
และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทีจ่ ะเข้ามาเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ” จึงอาจตีความว่า รัฐมนตรีอาจออกระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ฯ โดยให้ อ� ำ นาจกรมบั ญ ชี ก ลางก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอื่ น
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นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้แล้วเสร็จตามสัญญาของผูป้ ระกอบการ ซึง่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เป็นการให้คะแนนผูป้ ระกอบการเพือ่ จัดล�ำดับหรือประเภทผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาทีด่ หี รือเป็นคูส่ ญ
ั ญาทีก่ อ่ ให้เกิด
อุปสรรคในการบริหารสัญญา เช่น ส่งมอบงานล่าช้า หรือส่งมอบพัสดุไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น
จากการตรวจสอบ พบว่า การก�ำหนดเกณฑ์โดยให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ซึ่งกรมบัญชีกลาง
ต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านก่อนก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนั้น จึงควรให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการต่อไป
			 3.1.3 การก� ำ หนดตั ว อย่ า งของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาของกรณี ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น งานที่ ซั บ ซ้ อ น
งานที่ซับซ้อนมากหรืองานที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ ก�ำหนดว่าคณะกรรมการ
นโยบายมีอำ� นาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ก�ำหนดกรณีตัวอย่างของงานจ้างที่ปรึกษา
ของกรณี ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น งานที่ ซั บ ซ้ อ น งานที่ ซั บ ซ้ อ นมาก หรื อ งานที่ มี เ ทคนิ ค เฉพาะแต่ ค ณะกรรมการนโยบาย
มิได้มีการก�ำหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อน หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะดังกล่าว
ท�ำให้หน่วยงานของรัฐไม่มีแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างฯ มาตรา 70 (1) ก�ำหนดว่า “งานจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ตามมาตรา 69
ตามหลักเกณฑ์ของงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจ�ำของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท�ำงานนั้น
ได้เป็นการทั่วไป” และมาตรา 70 (2) ก�ำหนดว่า “งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระท�ำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
1) ใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้ว แต่ไม่มผี ยู้ นื่ ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนัน้ ไม่ได้รบั การคัดเลือก
2) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะสมที่จะด�ำเนินการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
3) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ�ำนวนจ�ำกัด
4) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” และการเลือกใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ126
จากการตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ เนือ่ งจากลักษณะของงานจ้าง
ที่ปรึกษาของแต่ละหน่วยงานของรัฐมีความหลากหลายและมีความซับซ้อนของเนื้องานที่แตกต่างกันจึงต้องศึกษา
รวบรวมข้อมูลงานจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP เพื่อน�ำมาประมวลผลแยกประเภทความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา
ก�ำหนดเป็นตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อน หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ ดังนั้น จึงควรให้
กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการต่อไป
			

3.1.4 การอุทธรณ์การเสนอราคา
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีเมือ่ หน่วยงาน
ของรัฐได้มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มาตรา 114 ก�ำหนดให้ผู้ซึ่งเสนอราคาเพื่อท�ำการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐได้ หากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามพระราชบัญญัตฯิ จนเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รบั การประกาศผลเป็นผูช้ นะหรือไม่ได้รบั การคัดเลือก
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และตามนัยมาตรา 118 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และในกรณีที่หน่วยของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์
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ไม่ ว ่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นให้ เ ร่ ง รายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลไปยั ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ภ ายใน
สาม (3) วันท�ำการนับแต่วันที่ครบก�ำหนด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ต้องส่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทุกครั้งตามพระราชบัญญัติฯ
มีผลให้หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จนกว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ให้ท�ำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ปั จจุ บั นมี ผู ้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ยื่ นอุ ท ธรณ์ ต่ อ หน่ วยงานของรั ฐ
ทั้งที่มีเหตุผลที่ชัดเจน และไม่ชัดเจน ซึ่งในช่วงระยะเวลาระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ ท�ำให้หน่วยงานของรัฐต้องชะลอ
การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ดังนั้น ในกรณีที่อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นควรมีการก�ำหนดโทษ
แก่ ผู ้ อุ ท ธรณ์ ที่ มี เ จตนาอุ ท ธรณ์ เ พื่ อ ประวิ ง เวลาหรื อ ขั ด ขวางการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและก� ำหนดหลั ก เกณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม
ถึงเหตุที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้
จากการตรวจสอบพบว่า จากสถิติข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีเรื่องเข้าอุทธรณ์
จ�ำนวน 3,063 เรือ่ ง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ได้พจิ ารณา
ผูอ้ ทุ ธรณ์ทอี่ ทุ ธรณ์แล้ว จ�ำนวน 2,788 เรือ่ ง โดยมีผลการพิจารณาอุทธรณ์ฟงั ขึน้ จ�ำนวน 497 เรือ่ ง อุทธรณ์ฟงั ไม่ขนึ้
จ�ำนวน 1,704 เรื่อง ไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ จ�ำนวน 295 เรื่อง ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ จ�ำนวน 23 เรื่อง และอื่น ๆ
จ�ำนวน 269 เรื่อง ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของผู้อุทธรณ์ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ในปัจจุบันเปิดช่อง
ให้มกี ารอุทธรณ์ โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สทิ ธิอ์ ทุ ธรณ์ได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ผู้จัดซื้อปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ยื่นอุทธรณ์บางราย อาจใช้สิทธิ์อุทธรณ์ดังกล่าวโดยมีเจตนาไม่สุจริตอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ
ส่งผลให้กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและการลงนามในสัญญาของหน่วยงานของรัฐเกิดความล่าช้า จึงเห็นควรให้มมี าตรการ
คัดกรองกรณีอุทธรณ์เพื่อมิให้ผู้อุทธรณ์ใช้สิทธิเกินขอบเขต โดยก�ำหนดมาตรการลงโทษผู้อุทธรณ์ที่มีเจตนาไม่สุจริต
โดยจงใจยื่นอุทธรณ์ทั้งที่ตนเองมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานก�ำหนด และการก�ำหนดเงื่อนไข
ของหน่วยงานเป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้ว ซึง่ ขณะนีก้ รมบัญชีกลาง
ก�ำลังด�ำเนินการศึกษารายละเอียด กล่าวคือ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 115 ออกกฎกระทรวงโดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การห้ามอุทธรณ์กรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้สิทธิเกินขอบเขต
หรือกลัน่ แกล้ง เพือ่ ท�ำให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย โดยก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึง่ ในเกณฑ์ การประเมินผลผูป้ ระกอบการ
ดังนั้น จึงควรให้กรมบัญชีกลางทบทวนและเร่งด�ำเนินการส�ำหรับการก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการในการ
ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ให้ยากขึ้น เพื่อมิให้เกิดการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่สุจริตต่อไป
			

3.1.5 สิ่งที่กรมบัญชีกลางต้องด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนด
ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็น
หน่วยงานกลางในการก�ำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ได้ออกกฎหมายล�ำดับรองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ โดยกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงก่อนในเบื้องต้น มีจ�ำนวน
7 เรื่อง และกฎหมายล�ำดับรองต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ ถือปฏิบัติ
อย่างไรก็ดี ยังมีกฎหมายล�ำดับรองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่าง ๆ
ซึ่งกรมบัญชีกลางต้องด�ำเนินการตามกฎหมายก�ำหนด
1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการนโยบาย กรณีทเี่ ป็นการจัดซือ้ จัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ตามนัยมาตรา 7 (6)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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2) กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ในส่วน
ที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ให้ก�ำหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญหรือเป็นกรณี
ผิ ด พลาดอย่ า งร้ายแรง หรือที่ไม่เ ป็นสาระส� ำ คั ญ หรื อ เป็ นกรณี ผิ ด พลาดไม่ ร ้ า ยแรง ตามที่ ก�ำ หนดไว้ ในมาตรา
104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ ซึง่ ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
จากการตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางยังมิได้ด�ำเนินการ อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้กำ� หนดเงือ่ นเวลาในเรือ่ งดังกล่าว และการทีก่ รมบัญชีกลาง
ยังมิได้ด�ำเนินการไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลาง
ต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนดต่อไป
		
3.2 ข้อเสนอแนะด้านปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและกรมบัญชีกลาง
			 3.2.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
					 1) การก�ำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ในเอกสารประกาศเชิญชวน หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่จะก�ำหนดให้ผู้เสนอราคา
ต้องยื่นหนังสือหลักฐานการเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ และ/หรือหนังสือรับรองในการจัดหา
อะไหล่ และ/หรือต้องยืน่ เอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัสดุทจี่ ะใช้กบั คุณลักษณะของวัสดุในรายการประกอบแบบ
ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา ประกอบกับหลายหน่วยงานมีการก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องยื่นประกอบการ
เสนอราคาไว้ ใ นขอบเขตงาน และแบบก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ก� ำ หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ที่ เ จาะจงหรื อ
เอือ้ ประโยชน์ให้ผขู้ ายรายใดรายหนึง่ เข้าเสนอราคา ซึง่ เป็นการก�ำหนดทีก่ ดี กันผูป้ ระกอบการรายอืน่ หรือเป็นการก�ำหนด
เพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
จากการตรวจสอบพบว่ า กรมบั ญ ชี ก ลางอยู ่ ร ะหว่ า งการน�ำ เสนอคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยปัญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพือ่ ให้ยดึ ถือตามแบบรูปรายการ ดังนัน้ จึงเห็นควรให้กรมบัญชีกลาง
เร่งด�ำเนินการต่อไป
					 2) การเสนอราคา
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดให้ใช้ปริมาณวัสดุทปี่ รากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
BOQ ของราคากลางเป็นปริมาณวัสดุทผี่ ปู้ ระกวดราคาต้องยึดถือในการยืน่ ประกวดราคา ประกอบกับในการท�ำสัญญา
จ้างก่อสร้างหน่วยงานของรัฐไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการวัสดุดงั กล่าวได้แม้วา่ ปริมาณวัสดุในบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคา (BOQ) ของราคากลางอาจมีความคลาดเคลือ่ น (สูง-ต�ำ่ ) หรือไม่ครบถ้วนตามทีป่ รากฏในรูปแบบรายการ
หน่วยงานของรัฐจะอนุญาตให้ปรับลดเฉพาะราคาต่อหน่วยเท่านั้น และในหลายกรณีให้ปรับลดตามสัดส่วนร้อยละ
ของราคาทีผ่ เู้ สนอราคาเสนอต�ำ่ กว่าราคากลาง ส่งผลให้มอี ปุ สรรคต่อการท�ำงาน กล่าวคือ รายการและปริมาณใน BOQ
ราคากลางที่สูงหรือมากกว่าแบบรูปรายการ เมื่อถูกบังคับให้ลงนามสัญญาตามปริมาณดังกล่าวในการปฏิบัติงานจริง
ผูป้ ระกอบการจะถูกบังคับให้คนื เงินโดยท�ำเป็นรายการลดทัง้ ทีไ่ ด้แจ้งตัง้ แต่ขนั้ ตอนการประกวดราคาแล้ว ส�ำหรับรายการ
และปริมาณใน BOQ ราคากลางที่น้อยกว่าในแบบรูปรายการหรือไม่ครบตามแบบ เมื่อปฏิบัติงานจริงผู้ประกอบการ
ถูกบังคับให้ทำ� ตามแบบ และ/หรือเพิม่ ปริมาณงานขึน้ โดยไม่สามารถเพิม่ จ�ำนวนเงินในสัญญาได้ ดังนัน้ เมือ่ ราคาต่อหน่วย
ที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์เป็นราคาเงินสดไม่รวมค่าขนส่ง และหน่วยงานของรัฐวินิจฉัยป้องกันตัวเอง โดยเพิ่ม
เนือ้ งานแต่ไม่ได้เพิม่ จ�ำนวนเงิน ลดเนือ้ งานและลดจ�ำนวนเงิน จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

147

						จากการตรวจสอบพบว่ า กรมบั ญ ชี ก ลางอยู ่ ร ะหว่ า งการน�ำ เสนอคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการต่อไป
					3) สัญญาและการบริหารสัญญา
(1) กรณีแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ แบบสัญญาจ้างก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐควรมีการปรับปรุงโดยให้มกี ารก�ำหนดสิทธิและหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐตามสัญญา เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ และปรับเปลีย่ นข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม โดยให้นำ� สัญญา
สหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (สัญญา FIDIC) มาเป็นต้นแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
(2) กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เมื่อผู้ประกอบการของด
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายระยะเวลา พบปัญหาว่าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาไม่ยอมพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่ า กรมบั ญ ชี ก ลางอยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาสั ญ ญา FIDIC
หรือสหพันธ์วศิ วกรทีป่ รึกษานานาชาติ กรณีสญ
ั ญาทีไ่ ม่เป็นธรรมอย่างละเอียดรอบด้าน ดังนัน้ จึงควรให้กรมบัญชีกลาง
ด�ำเนินการศึกษาและด�ำเนินการปรับปรุงต่อไป ส�ำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม นัน้ สามารถก�ำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในเรื่องเหตุอุทกภัยได้ โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นคู่สัญญาสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายสัญญาให้ผู้ประกอบการได้ตามจ�ำนวนวันที่มติคณะรัฐมนตรีก�ำหนด ซึ่งจ�ำนวนวันดังกล่าวรวมระยะเวลา
ในการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว แต่ส�ำหรับการก�ำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นัน้ เนือ่ งจากมาตรา 102 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ดลุ พินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจ
ทีจ่ ะพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายสัญญาได้ตามจ�ำนวนวันทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริง กล่าวคือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ต้องการให้คสู่ ญ
ั ญาเป็นผูพ้ จิ ารณา แต่ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ คือ หน่วยงานของรัฐคูส่ ญ
ั ญาไม่ยอมพิจารณางดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายสัญญาให้แก่คู่สัญญา ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้ว แต่ก็ยังพบปัญหา
ในการพิจารณา ดังนัน้ ควรให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ผลดี-ผลเสียในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งหากเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นในการขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือ
การของดหรือลดค่าปรับจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงเหตุอื่น ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ให้ด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
			

3.2.2 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
1) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
การขึน้ ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างส่วนใหญ่พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่าหลักเกณฑ์ดงั กล่าวท�ำให้ผปู้ ระกอบการงานก่อสร้างไม่สามารถได้สทิ ธิด์ งั เดิม และยังเป็นการให้สทิ ธิก์ บั บริษทั ต่างชาติ
อีกด้วย ดังนั้น ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเสนอให้ก�ำหนดกรอบระยะเวลา
การพิจารณาการขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการจัดชั้นให้เหมาะสม โดยการก�ำหนดเครื่องจักร
ให้ตรงกับลักษณะงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการก�ำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ประกอบการที่สามารถยื่นค�ำขอ
ขึน้ ทะเบียนได้ โดยต้องมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทยและมีสำ� นักงานตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย
ดังนี้
(1) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย
(2) กรณีหา้ งหุน้ ส่วนจ�ำกัด ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดทัง้ หมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย
และทุนของห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดนัน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาและมีสญ
ั ชาติไทย
(3) กรณีบริษัทจ�ำกัด กรรมการบริษัทจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
และทุนของบริษัทจ�ำกัดนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
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(4) กรณีบริษทั มหาชนจ�ำกัด กรรมการบริษทั จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ต้องมีสญ
ั ชาติไทย
และทุนของบริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายให้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีสัญชาติไทยกรณีจึงไม่เป็นการให้สิทธิบริษัทต่างชาติมากเกินไปแต่อย่างใด
					2) ราคากลางงานก่อสร้าง
การคิ ด ราคากลางงานก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ารตกหล่ น ไม่ ค รบถ้ ว น
ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในการค�ำนวณราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน ท�ำให้ราคากลางต�่ำกว่าสภาพอัตราการจ้างงานในปัจจุบัน
จากการตรวจสอบพบว่า จากประเด็นปัญหา ข้อ (2.1) และ (2.2) ดังกล่าว เห็นควร
ให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐในทางปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็นการใช้หลักเกณฑ์
การค�ำนวณราคากลางแก่เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการคิดค�ำนวณราคากลาง เพือ่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐได้ราคากลางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการทดสอบความรู้ความสามารถก่อนจะ
มีการออกใบรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากกรมบัญชีกลางและมีความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรครบถ้วนถูกต้อง
รวมไปถึงขอให้กรมบัญชีกลางมีหลักสูตรการจัดฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการและขัน้ ตอนงานก่อสร้างโดยสภาวิศวกรสภาสถาปนิก และวิศวกรรมสถาน และทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่ก่อนออกใบอนุญาตในการเป็นผู้คิดค�ำนวณราคากลาง
ส�ำหรับการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างนัน้ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ด้านเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งต้องตรวจสอบด้านบุคลากรด้วย ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว
จะต้องให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้พิจารณา ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ที่ จ ะด� ำ เนิ น การและยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ ส ามารถด� ำ เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
ในด้านดังกล่าวได้ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว จึงเห็นว่าควรจัดจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
มาด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตดิ า้ นเครือ่ งมือเครือ่ งจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง และด้านบุคลากรให้จะเหมาะสมกว่า
โดยให้กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ก�ำกับดูแล และติดตามผลการด�ำเนินการในภายหลัง เพื่อน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไปรวมทั้งการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการนั้น
จะต้องมีการก�ำหนดเกีย่ วกับเรือ่ งธรรมาภิบาลทีแ่ สดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการต้องมีความซือ่ สัตย์สจุ ริตนอกเหนือจาก
ความสามารถท�ำงานได้แล้วเสร็จ ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้ก�ำหนดไว้
2 ประเภท ได้แก่ หลักเกณฑ์ทวั่ ไป และหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะอืน่ ๆ ซึง่ หลักเกณฑ์ทวั่ ไปจะไม่มกี ารตรวจคุณสมบัติ
ด้านเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง และด้านบุคลากร ดังนั้น เห็นควรให้กรมบัญชีกลางเร่งพิจารณา
ประกาศรายชื่อของผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทั่วไปก่อน
อย่างไรก็ดี อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 พิจารณาแล้วเห็นควรให้กรมบัญชีกลาง
ด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยแก้ไข
ให้ ห น่ ว ยงานอื่นหรือเอกชนที่มีความเกี่ยวข้ อ งมี ห น้ า ที่ ในการด�ำ เนิ นการได้ เ ช่ นเดี ย วกั บมาตรา 49 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่บัญญัติว่า “ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก�ำหนดและจัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะด�ำเนินการเองหรือจะด�ำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ หรือเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องก็ได้” เพือ่ ให้หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถมีอำ� นาจในการพิจารณาขึน้ ทะเบียน
ผู ้ ป ระกอบการและช่ ว ยลดปริ ม าณงานของกรมบั ญ ชี ก ลางได้ ห รื อ กรมบั ญ ชี ก ลางควรของบประมาณเพิ่ ม เติ ม
เพื่อด�ำเนินการจ้างหน่วยงานสถาบันการศึกษาในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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						นอกจากนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 มีขอ้ สังเกตเพิม่ เติมส�ำหรับกรณีบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัตฯิ มาตรา 129 วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ในวาระเริม่ แรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียน
ผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 51 วรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางก�ำหนดสาขาของงานก่อสร้าง ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หรือนับแต่
วันทีค่ ณะกรรมการราคากลางก�ำหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือก�ำหนดให้ตอ้ งใช้ผปู้ ระกอบวิชาชีพในสาขาใด
ตามมาตรา 51 วรรคสอง แล้วแต่กรณี” และวรรคสอง บัญญัติว่า “ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใด
มี ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี ผู ้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้หน่วยงานของรัฐนัน้ ใช้บญ
ั ชีผปู้ ระกอบการงานก่อสร้างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นทีห่ น่วยงานของรัฐได้จดั ท�ำไว้แล้วต่อไป
โดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา 51 วรรคหนึง่ จนกว่าจะมีการประกาศรายชือ่ ผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอในงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 53 วรรคหนึง่ ” นัน้ ก่อให้เกิดปัญหาในการด�ำเนินการ เนือ่ งจากเมือ่ ใดทีก่ รมบัญชีกลาง
ได้ประกาศรายชื่อของผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว จะมีผลให้บัญชีของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นบัญชี
กับกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร สิ้นไป
			

3.2.3 การจ้างช่วง
การด�ำเนินงานก่อสร้างจะต้องมีการจ้างงานในขนาดและลักษณะต่าง ๆ อยูใ่ นงานก่อสร้าง
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งการจ้างแต่ละลักษณะและขนาดของงานก่อสร้างเข้าข่ายงานจ้างช่วงได้ทั้งสิ้น เช่น การจ้างบริษัท
รักษาความปลอดภัยเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัย การจ้างบริษัทจัดหาแม่บ้านเพื่อดูแลรักษาความสะอาด และ
การจ้างรถสิบล้อมาขนวัสดุ หรือจ้างเหมาก่ออิฐฉาบปูน เป็นต้น ซึง่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังไม่มคี ำ� นิยามค�ำว่า “การจ้างช่วง” ทีเ่ หมาะสม จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ทิ งั้ ผูว้ า่ จ้าง
และผู้รับจ้าง
จากการตรวจสอบพบว่า กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อการก�ำหนดหลักเกณฑ์
และขอบเขตงานในการที่จะให้จ้างช่วงงานก่อสร้าง และแนวทางการปฏิบตั ิ โดยกรมบัญชีกลางได้เสนอแนวทางแก้ไข
ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้
					1) ให้ออกประกาศโดยก�ำหนดค�ำนิยาม “การจ้างช่วง” ให้เหมาะสมกับขอบเขตงาน
ลักษณะงาน และขนาดของงานจ้างก่อสร้างซึ่งการจ้างท�ำงานในลักษณะต่าง ๆ ยังอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด
ของผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ จึงไม่ถือว่าเป็นการจ้างช่วง
					2) ก� ำ หนดกระบวนการในการขออนุ มั ติ ก ารจ้ า งช่ ว งของผู ้ รั บ จ้ า งและกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้างในการขออนุญาตการจ้างช่วง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นภาระในการจัดเตรียม
ข้อมูลและเอกสารกับผู้รับจ้างจนเกินเหตุ
					3) มีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาการอนุมัติของผู้ว่าจ้างอย่างชัดเจนการจ้างช่วง
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ก�ำหนดบทปรับ 10% ของมูลค่าการจ้างช่วงนั้น ซึ่งเป็นบทปรับที่รุนแรง ดังนั้น
ควรก�ำหนดขอบเขตการจ้างช่วงทีจ่ ำ� เป็นต้องขออนุญาตให้ชดั เจน เพือ่ ป้องกันการใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าของงานเนือ่ งจาก
การจ้างช่วงนั้นมีขอบเขตกว้างขวางมาก หากจะให้ด�ำเนินการขออนุมัติการจ้างช่วงทั้งหมดในสัญญาก่อสร้างนั้น
จะเป็นภาระต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ดังนัน้ เห็นควรให้กรมบัญชีกลางเร่งด�ำเนินการประสานงานกับสมาคมอุสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับประเภทงานก่อสร้างทีต่ อ้ งมีการจ้างช่วงเพือ่ น�ำมาศึกษารายละเอียด
อย่างรอบคอบและออกแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
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3.2.4 การแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารบังคับใช้พระราชบัญญัตฯิ กรมบัญชีกลางในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานกลาง
ในการก�ำกับดูแลการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบังคับของพระราชบัญญัตฯิ
ซึง่ พบปัญหาการด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำแผนและการประกาศแผนตามมาตรา 11 ไม่ได้ยกเว้นส�ำหรับการจัดซือ้
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงก�ำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 2 (5) ทีก่ ำ� หนดว่า “การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทตี่ อ้ งใช้พสั ดุนน้ั โดยฉุกเฉิน ซึง่ หากใช้วธิ กี าร
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
หรือประโยชน์สาธารณะ” และเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) แห่งพระราชบัญญัติฯ
ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
จากการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 พบว่า จากการปฏิบัติงานของ
กรมบัญชีกลางพบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เห็นควรให้กรมบัญชีกลางด�ำเนินการต่อไป
			 3.2.5 เรือ่ ง การตีความค�ำว่า “ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน” ตามหนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหา
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 4 นิยามค�ำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือ
เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน กล่าวคือ พิจารณาจาก
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
มีอำ� นาจหรือสามารถใช้อำ� นาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิตบิ คุ คลอีกรายหนึง่ หรือหลายราย
ที่เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ�ำกัด
หรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด เป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั จ�ำกัด
หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน และ
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงไขว้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเชิงบริหารและเชิงทุน โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจในการด�ำเนินกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลรายหนึง่ เป็นหุน้ ส่วน
ในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดอีกรายหนึง่
หรื อ หลายราย ที่ เ ข้ า เสนอราคาหรื อ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในคราวเดี ย วกั น หรื อ ในนั ย กลั บ กั น
แต่ ต ามหนั ง สื อ ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ที่ ตี ค วามค� ำ ว่ า
“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ในมาตรา 67 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติว่า
“ในกรณีทมี่ หี น่วยงานของรัฐเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปมิให้ถอื ว่าหน่วยงานของรัฐนัน้ มีผลประโยชน์รว่ มกัน
หรือมีสว่ นได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอืน่ ” กรณีดงั กล่าวให้หมายรวมถึงกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐต่างประเทศเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปในคราวเดียวกันด้วยนัน้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั ค�ำร้องเรียนว่า
การตีความดังกล่าว ไม่เป็นธรรมกับผูป้ ระกอบการไทย เนือ่ งจากอาจจะเข้าข่ายมีผลประโยชน์รว่ มกันท�ำให้การจัดซือ้ จัดจ้าง
ไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ หน่ ว ยงานเอกชนไทยที่ มี ก ฎหมายบั ง คั บ ใช้ และอาจเกิ ด การเอื้ อ ประโยชน์ ห รื อ สมยอมราคา
ก่อนการเข้าร่วมประมูล ท�ำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเสียเปรียบเพราะเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันจากต่างประเทศสามารถ
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หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมได้ จึงเสนอแนะให้ตีความและวินิจฉัยว่า “หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
ไม่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 วรรคสี่
และให้มีการก�ำหนดในสัญญาให้รัฐต่างประเทศต้องมีหนังสือส่งมอบและยินยอมให้หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรือพนักงานของหน่วยงานรัฐต่างประเทศมาให้ถ้อยค�ำก่อนการประมูลทุกครั้งมิใช่เฉพาะก่อนการลงนามสัญญา
หรือถูกด�ำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายของประเทศไทย
จากการตรวจสอบพบว่า กรณีนวี้ ตั ถุประสงค์ของหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวต้องการให้เกิด
การแข่งขันการเสนอราคา แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป
มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น ซึ่งหมายรวมถึง
กรณีทห่ี น่วยงานของรัฐต่างประเทศเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปในคราวเดียวกัน ดังนัน้ จึงควรให้กรมบัญชีกลาง
พิจารณาทบทวนหนังสือเวียนฉบับดังกล่าว
		 3.3 ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างองค์กรของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
จากปริมาณงานของเรื่องที่หน่วยงานของรัฐหารือและขอยกเว้นผ่อนผันตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปยังกรมบัญชีกลาง จ�ำนวน 3,258 เรื่อง หน่วยงานของรัฐ
อุทธรณ์ จ�ำนวน 3,063 เรื่อง และร้องเรียนจ�ำนวน 868 เรื่อง และอื่น ๆ จ�ำนวน 950 เรื่อง ประกอบกับมีการหารือ
เรือ่ งราคากลางและการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง จ�ำนวน 80 เรือ่ งมีผปู้ ระกอบการยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จ�ำนวน 1,800 เรื่อง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มี การวางแผนในเรื่องอัตราก�ำลังเพื่อรองรับ
การปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ ฉบับนี้ โดยขออัตราก�ำลังเพิม่ อีกจ�ำนวน 97 อัตรา ซึง่ จะจัดสรร
ให้กองการพัสดุภาครัฐ จ�ำนวน 55 อัตรา และกองระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง จ�ำนวน 42 อัตรา
ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ส่งค�ำขอรับการจัดสรรอัตราก�ำลังของกรมบัญชีกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กรมบัญชีกลางทบทวนการขออัตราก�ำลังดังกล่าว และกรมบัญชีกลางได้ทบทวน พร้อมทัง้
เสนอเพิ่มงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยขออัตราก�ำลังเพิ่มส�ำหรับงานดังกล่าว จ�ำนวน 62 อัตรา
รวมของเดิมที่กรมบัญชีกลางขอไปเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 268 อัตรา
ต่อมาทีป่ ระชุม อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรอัตราก�ำลังให้กบั กรมบัญชีกลาง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 141 อัตรา โดยจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ จ�ำนวน 35 อัตรา โดยแบ่งเป็น
กองการพัสดุภาครัฐ จ�ำนวน 20 อัตรา กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ จ�ำนวน 11 อัตรา และกองความร่วมมือและ
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ�ำนวน 4 อัตรา ซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีจ�ำนวนมากได้ ดังนั้น
หากจะให้การปฏิบตั งิ านในเรือ่ งของการจัดซือ้ จัดจ้างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีอตั ราก�ำลังเพิม่ ขึน้
ซึ่ ง ขณะนี้ ก รมบั ญ ชี ก ลางอยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การเสนอขออั ต ราก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม จากส� ำ นั ก งาน ก.พ.
ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักงาน ก.พ. ดังนั้นเพื่อให้กรมบัญชีกางซึ่งเป็นกลไกในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสามารถด�ำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรสนับสนุนให้กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก�ำลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามที่พระราชบัญญัติฯ ก�ำหนดต่อไป
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3.4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ซึ่ ง กฎหมายมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น ระยะเวลาเกื อ บ 3 ปี
จึงควรต้องมีการทบทวนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน
แนวทางในการแก้ไขโดยเสนอให้จ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเป็นกลาง เช่น สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ (The Thailand Development Research Institute : TDRI) เพื่อทบทวนและตรวจสอบ
ว่าการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านมา ว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร
มีปญ
ั หา อุปสรรคในการปฏิบตั งิ านอย่างไร สามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่ และเอือ้ หรือให้ประโยชน์ตอ่ การจัดซือ้
จัดจ้างของภาครัฐได้หรือไม่อย่างไร เป็นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรบูรณาการและเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของสว นราชการวา ได มี การตรวจสอบและกํา กั บดู แลอย า ง
รอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงมีความยุติธรรม โปรงใส และ
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การตรวจสอบและประเมินผล” หมายความวา การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
ผลการดําเนินงาน การตรวจสอบบัญชีและการเงิน ความถูกตองตามกฎระเบียบ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและเชื่อถือไดของการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี ตลอดจน
การใหคําปรึกษาในการสรางคุณคา
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ขอ ๔ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะตองเปนไปเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจแก
สาธารณะไดถึงประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการ
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หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ การเสริมสรางการเรียนรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัด
วางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือ
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๕) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๖) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๗) ผูอํานวยการกํากับและบริหารโครงการ
กรรมการ
เปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๘) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการ
จากบุคคลซึ่งไดรบั การสรรหาจํานวนไมนอยกวา
หาคนแตไมเกินเจ็ดคน
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบการ
ดําเนินการ กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร
หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ป น ข า ราชการประจํ า พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
(๗) ไม เ ป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ และยั ง ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง กรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิใ หม ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะมี ก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ขอ ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
ขอ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา
และเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
เว นแตว าระของกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ เหลือ อยู ไม ถึงเก าสิ บวั น จะไม ดํา เนิ นการแต งตั้ งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ให นํ า ความในข อ ๖ มาใช บั งคั บกั บ การสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิต ามวรรคหนึ่ ง โดย
อนุโลม
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
ขอ ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวมประชุมและไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องนั้น
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลในภาคราชการ รวมถึ งกํ า หนด
ประเด็นหัวขอการตรวจสอบและประเมินผล
(๒) ใหความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (๑) ของคณะอนุกรรมการ
ตาม (๗) และหนวยงานกลางที่มีภารกิจดานการตรวจสอบและประเมินผล
(๓) ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่ อ ให แ ต ล ะส ว นราชการ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามขอ ๔ และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ให ข อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และ
สงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เกี่ยวของดวย
(๕) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติต ามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และรายงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ
(๖) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะเชิญบุคคลใดหรือเรียกใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ ๑๔ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยาง
นอยปละสองครั้ง แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ขอ ๑๕ คณะอนุ ก รรมการตามข อ ๑๓ (๗) อย า งน อ ยจะต อ งมี ค ณะอนุ ก รรมการกลุ ม
กระทรวงและคณะอนุกรรมการกลุมจังหวัด เพื่อทําหนาที่วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลใน
ระดั บกระทรวงและจั งหวั ด และอาจให มี คณะอนุ ก รรมการอื่ นตามรายสาขาหรื อ ตามประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญก็ได
ใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี แตละกระทรวงอาจจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงของตนเองก็ได
การแตงตั้ง อํานาจหนาที่ องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๘ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๘) ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ขอ ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หนา ๑
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๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่ อ ให ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ ใหกรรมการและอนุกรรมการตามขอ ๑๓ (๗) ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายเปนรายเดือน โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลตนเองที่ดี ใหแตละกระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงขึ้นทําหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินผล
การแตงตั้งและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง ตลอดจน
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ใหกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณเหมาจายรายเดือนในอัตราเดียวกับอนุกรรมการตามขอ ๑๖”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เปนกลไกที่สําคัญของระบบราชการในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการตามหลักการ
บริหารกิจ การบานเมืองที่ดี ประกอบกับไดมีก ารแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลประจํา
กระทรวงจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เพื่อใหทําหนาที่สอบทานในประเด็นตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนด สมควรที่จะไดกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงดังกลาว จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เ ปน การสมควรแก ไขเพิ่ มเติม ระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อปรับปรุงใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ย กวา “ระเบี ยบสํ า นัก นายกรั ฐมนตรี ว าด ว ยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
ค.ต.ป. ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
(๘) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
(๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งไดรับการสรรหาจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบคน
กรรมการ
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หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
กรรมการและเลขานุการ

(๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิขึ้นจํานวนไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) เมื่อสรรหาไดแลวใหคณะกรรมการสรรหา
เสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตอไป
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๙) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เป นผูมีความรูและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการบัญชี การตรวจสอบและ
ประเมินผล กฎหมาย การเงิน เศรษฐศาสตร การบริหารและการจัดการ การวางแผน เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร หรือสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม เ ปน ข าราชการประจํา พนั กงานหรื อ ลูก จ างที่ ได รั บเงิ น เดื อ นหรื อค า จา ง หรื อ
คาตอบแทนจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทมหาชนที่รัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๗) ไมเปน ขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”
ขอ ๗ กรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง ได รั บ การแตง ตั้ ง ตามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วา ด ว ยการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และดํา รงตํ าแหน ง ติด ต อ กั น
ครบสองวาระแลว อาจได รับการสรรหาและแตงตั้งเปน กรรมการผูทรงคุ ณวุฒิตามระเบี ยบนี้ไ ด
แตใหมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงหนึ่งวาระ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ข
ค�ำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ที่ 2/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
ค�ำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ที่ 4/2561
เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
ค�ำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ที่ 5/2561
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ
รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2
รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4
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รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2
1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

อนุกรรมการ

3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

อนุกรรมการ

4. นางวารุณี ปรีดานนท์

อนุกรรมการ

5. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์

อนุกรรมการ

6. ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
(นางนันทนา ธรรมสโรช)

อนุกรรมการและเลขานุการ

7. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาตร์และการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(นางสาวสุนิสา บุณโยภาส)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. ผู้อ�ำนวยการกองประเมินผล 2 ส�ำนักงบประมาณ
(นายเจษฎา บรรเลงจิต)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1. นายมนัส แจ่มเวหา

ประธานอนุกรรมการ

2. นายกฤษฎา บุณยสมิต

อนุกรรมการ

3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

อนุกรรมการ

4. นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล)

อนุกรรมการ

5. นายบุญทิพย์ ชูโชนาค

อนุกรรมการ

6. นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
(นางสาวยุพยงค์ บุญหาว)

อนุกรรมการ

7. ผู้อ�ำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ
(นายสมศักดิ์ ภู่สกุล)

อนุกรรมการและเลขานุการ

8. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
(นางศศิธร สีมาวงศ์)

อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

9. ผู้อ�ำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ
(นายอนุชา ภาระนันท์)

อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
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ภาคผนวก ค
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซือ
้ จัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง ก�ำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุนและก�ำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กฎกระทรวง

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) (2) (ซ)
และวรรคสอง มาตรา 65 วรรคสอง มาตรา 70 วรรคหนึ่ ง (3) (ช) และมาตรา 75 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒ นาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๒) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
(๓) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(๔) งานจ้ างบริก ารทางวิช าการหรือ การวิจั ย ของสถาบั น วิจั ย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
(5) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบัน
ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(6) งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

“ข้อ ๑๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๑) (๓) (๔) (5) หรื อ (6)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดให้ เป็ น พั ส ดุ ที่ รัฐ ต้อ งการส่ งเสริม หรือสนั บ สนุ น ก็ ได้ ดั งนั้ น เพื่ อให้
การจัดจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษา
เพื่ อพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพในราชการ และของสถาบั นพระปกเกล้า สามารถกระทํ าได้โดยวิธีคั ดเลือ กหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจง สมควรกําหนดให้งานจ้างบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของสถาบันดังกล่าว เป็นพัสดุ
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาอันเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่ม

ส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต�ำแหน่งด้านพัสดุ
พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในการได้รับเงินเพิ่ม
เพื่อให้มีความเหมาะสม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 49 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“เงินเพิ่ม” หมายความว่า เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งที่ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในตาแหน่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข้อ 4 ให้ข้าราชการที่ได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบนี้ โดยให้ได้รับตามอัตราที่กาหนดในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 5 หลักเกณฑ์แ ละคุณสมบัติของข้าราชการที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็น ผู้ดารงตาแหน่ งที่เกี่ยวกับการจัด ซื้อจัด จ้างหรือการบริหารพัสดุ และปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ
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(2) เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และได้รับวุฒิบัตรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกรมบัญชีกลาง
(3) เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 6 การจ่ายเงินเพิ่มให้ กับข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้ จ่ายได้ตั้งแต่วัน ที่ข้าราชการ
ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มและไม่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
กรณีท่ีข้าราชการมีการเลื่อนระดับของตาแหน่ง หากยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระดับของหลักสูตรที่สูงขึ้น ให้ได้รับเงินเพิ่ม
ในระดับของตาแหน่งเดิมที่เคยได้รั บอยู่ก่อน เว้นแต่ข้าราชการที่มีการเลื่อนระดับของตาแหน่งได้ผ่าน
การอบรมในระดับของหลักสูตรที่สูงขึ้นแล้ว ให้จ่ายเงินเพิ่มในระดับของตาแหน่งที่เลื่อน ตามอัตรา
ที่ ก าหนดในบั ญ ชี ท้ า ยระเบี ย บนี้ ทั้ ง นี้ การเลื่ อ นระดั บ ของต าแหน่ ง ให้ ถื อ ตามค าสั่ ง เลื่ อ นระดั บ
ของตาแหน่งมีผลบังคับ ตามที่ระบุในคาสั่งของผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้ง
ข้อ 7 สิทธิในการได้รับเงินเพิ่ม สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ สิ้นสุดเมื่อ
(1) พ้นจากตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ
ตามระเบียบนี้
(2) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 8 ในกรณี ที่ข้ าราชการ ผู้ ใ ดปฏิบั ติหน้าที่ ไม่เต็ม เดือนในเดือนใด ให้ ไ ด้รับเงินเพิ่ม
ในเดื อ นนั้ น ตามส่ ว นของจ านวนวั น ที่ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก ของต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว
ถ้าเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตาแหน่ง ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มในเดือนนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
และอยู่ ร ะหว่ า งได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าเพื่ อ รั ก ษาตั ว ให้ ข้ า ราชการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ตามระเบี ย บนี้
ในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อรักษาตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วัน
(2) กรณี ถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น หรื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้งดจ่ายเงินเพิ่มนับแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือในระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย หากต่อมาได้รับอนุญาต
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ ให้จ่ายเงินเพิ่มตามส่วนเช่นเดียวกับการได้รับเงินเดือน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
(3) การได้รับเงินเพิ่มระหว่างลา
(ก) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่ง
ไม่เกิน 60 วันทาการ
(ข) ข้าราชการที่ไ ด้รับอนุ ญาตให้ ลาคลอดบุต ร ให้ไ ด้รับเงิน เพิ่มระหว่างลาได้ไ ม่เกิน
90 วัน
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(ค) ข้าราชการที่ไ ด้รับอนุ ญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุต ร ให้ได้รับเงินเพิ่ม
ระหว่างลาเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย
(ง) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่ง
ไม่เกิน 45 วันทาการ
(จ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจาปี ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
(ฉ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างลาได้
ไม่เกิน 60 วัน
(ช) ข้ า ราชการที่ล าไปรับ การตรวจเลื อ กหรือ เข้ ารั บการเตรีย มพล ให้ ไ ด้ รั บเงินเพิ่ม
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
(ซ) ข้าราชการที่ได้รบั อนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รบั
เงินเพิ่มระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
(ฌ) ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็น
กรณีพิเศษโดยไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ ให้ได้รับเงินเพิ่มระหว่างเวลาดังกล่าวได้ไม่เกิน 60 วัน
(ญ) ข้ า ราชการที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตให้ล าไปฟื้ นฟู สมรรถภาพด้านอาชี พ ให้ ไ ด้รับเงินเพิ่ม
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
ข้อ 9 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม หากข้าราชการรายใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ประเภทอื่นอยู่ด้วยแล้วให้ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้หรือเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่น
ที่มีอัตราสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
ข้อ 10 การจ่ายเงินเพิ่ม ให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน และห้ามมิให้
นาเงินเพิ่มไปรวมกับเงินเดือนเพื่อคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความหรือ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ 12 ให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(Certificate in Public Procurement - CPP) ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ดังนี้
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(1) ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ และปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ปฏิ บั ติ ง าน ที่ ผ่ า นหลั ก สู ต ร
เตรียมความพร้อมและหลักสูตร CPP ระดับต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น
(หลักสูตร B1 : Fundamental Officer Course)
(2) ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ และปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการจั ด ซื้ อ จัด จ้ างหรื อ การบริห ารพั ส ดุ ในระดั บ ช านาญการหรื อ ชานาญงาน ที่ ผ่ า นหลั กสูต ร
เตรียมความพร้อมและหลักสูตร CPP ระดับกลางแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
(หลักสูตร B2 : Intermediate Officer Course)
(3) ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ และปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการจัด ซื้อ จัด จ้ างหรือการบริห ารพั สดุ ในระดับช านาญการพิ เศษหรืออาวุโส ที่ ผ่ านหลักสูต ร
เตรียมความพร้อมและหลักสูตร CPP ระดับกลางแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง
(หลักสูตร B3 : Advanced Officer Course)
(4) ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ และปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในระดับชานาญการหรือชานาญงาน และได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมและหลักสูตร CPP ระดับกลางแล้ว ให้ถือว่าเป็น
ผู้ผ่านหลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น (หลักสูตร C1 : Fundamental Senior Officer Course)
(5) ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ และปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในระดับชานาญการพิเศษหรืออาวุโส และได้รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมและหลักสูตร CPP ระดับกลางแล้ว ให้ถือว่าเป็น
ผู้ผ่านหลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (หลักสูตร C2 : Intermediate Senior Officer Course)
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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บัญชีเอกสารแนบท้าย
อัตราเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ
ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
อัตราเงินเพิ่ม
อัตราเงินเพิ่ม
อัตราเงินเพิ่ม
กรณีผ่านหลักสูตร กรณีผ่านหลักสูตร กรณีผ่านหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
2,000 A1+B1
1. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
3,000 A1+B2
ชานาญการ/ชานาญงาน
4,000 A1+B3
ชานาญการพิเศษ/อาวุโส
4,000 A1+C1
2.
หัวหน้า ชานาญการ/ชานาญงาน
5,000 A1+C2
6,000 A1+C3
เจ้าหน้าที่ ชานาญการพิเศษ/อาวุโส
6,000 A1+C3
อานวยการระดับต้นขึ้นไป
หมายเหตุ
1) A1 หมายถึง
2) B1 หมายถึง
3) B2 หมายถึง
4) B3 หมายถึง
5) C1 หมายถึง
6) C2 หมายถึง
7) C3 หมายถึง

หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Officer Course)
หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Senior Officer Course)
หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Senior Officer Course)
หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Advanced Senior Officer Course)
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ
้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จ�ำนวน 7 ฉบับ
1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา
ที่ไม่สามารถด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 5)
3. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 6)
4. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และรายละเอียดการด�ำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด�ำเนินการ
รวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการซื้อ
6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด�ำเนินการ
รวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง
7. หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด�ำเนินการ
รวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 5)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เพื่อกาหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจั ดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 5)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 2.2 ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
2.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
๒.๒.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
จากัด
๒.๒.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑) ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑.1) การขนส่งถุงไปรษณีย์
๑.2) การจัดหาสินค้าเพื่อจาหน่าย เช่น กล่องบรรจุไ ปรษณีย์
ซองจดหมาย ไปรษณียบัตร
๑.3) การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับการให้บริการไปรษณีย์
เช่น ใบรับฝาก บริการไปรษณีย์ในประเทศ ป้ายเลขที่ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
๑.4) การขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดหาคลังสินค้า
1.5) การจัดหาสถานที่ตั้งสานักงานสาขา รวมถึงการขยายช่องทาง
การให้ บ ริ ก าร และเครื่ อ งบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ การจั ด หาพื้ น ที่ แ ละอาคารสถานที่ พ ร้ อม
ปรับปรุง การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดหาระบบงาน ยานพาหนะ ซอฟต์แวร์
และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ
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๕ มีนาคม ๒๕๖๒

2) ธุรกิจเสริม ได้แก่
2.1) การจ้างโรงพิมพ์เพื่อดาเนิน การจัดพิมพ์ พับ บรรจุซอง
จัดทาจ่าหน้าและจัดส่งไปรษณีย์ ตามความประสงค์ของลูกค้า
2.2) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ
2.3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด
และการขาย
2.4) การจ้ า งบริ ก ารจ้ า งเหมาบริ การส าหรั บ การดาเนิ น ธุรกิจ
ตามธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 9.11 และ 9.12 ในข้อ 9 ของบัญชีเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
9.11 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด
9.11.1 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจ้ า งส านั ก งานกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
ด้อยคุณภาพ (NPF หรือ NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
2) การจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ (NPF หรือ NPL) และทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA)
3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPF หรือ NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
4) การจ้างทาสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาด
9.12 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
9.12.1 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การดาเนินธุรกิจค้าประกันสินเชื่อ การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อการดาเนินธุรกิจ
2) การจ้างติดตามทวงถามหนีส้ ิน การจ้างบริษัทหรือสานักงานกฎหมาย
หรือสานักงานทนายความ เพื่อดาเนินคดี การบังคับคดี การจัดการบริหารสินทรัพย์รอการขาย (NPA)
และการจัดหาอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมค้าประกันสินเชื่อ
3) การจัดหาสถานที่ตั้งสานักงานสาขา
4) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ ๖)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เพื่อกาหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 6)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ๕๕) ๕๖) และ ๕๗) ของ 1.1.1 ใน ๑.๑ ของข้อ ๑
ในบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
“55) บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
56) บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
57) บริษัท อีพี - เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จากัด”
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 58
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทาการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ผู้ทาการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา” และวรรคสอง บัญญัติว่า “การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด”
และมาตรา 72 บัญญัติให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้โดยอนุโลม
ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่ง ใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการซือ้ หรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเภท
หรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดต่อไป และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติก็ได้ และข้อ 102 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ ให้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดต่อไป และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยรวม ให้สามารถดาเนินการได้อย่างสาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจาเป็นต้องออกประกาศนี้
อาศัยอานาจตามข้อ 19 และข้อ 102 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ กรณีเป็นการซื้อ ให้การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
สามารถรวมการซื้อได้
3.1 เป็นการซื้อของหน่วยงานของรัฐที่ได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อแล้ว
3.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อร่วมกัน และมีความต้องการพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างเดียวกันและเมื่อรวมกันแล้วมีปริมาณความต้องการใช้พัสดุนั้น
ในปริมาณมาก โดยผู้ขายรายเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดซื้อพัสดุนั้น
ข้อ 4 กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง ให้การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ สามารถรวมการจ้างงานก่อสร้างได้
4.1 การจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างแล้ว
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์จ้างก่อสร้างร่วมกัน ดังนี้
(1) เป็นการจ้างงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ใช้พื้นที่หรือบริเวณในการ
ก่อสร้างเดียวกัน
(2) หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมจ้างงานก่อสร้าง และมีเหตุผล
และความจาเป็นที่ต้องดาเนินการโดยผู้รับจ้างงานก่อสร้างรายเดียวกัน
(3) เป็นการจ้างงานก่อสร้างที่มีระยะเวลาดาเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน
ข้อ 5 กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา ให้การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ สามารถรวมการจ้างที่ปรึกษาได้
5.1 เป็นการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใช้ในการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว
5.2 หน่วยงานของรัฐต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนี้
(1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนารายเดียวกัน
(2) นาผลการศึกษาหรือข้อเสนอแนะมาใช้ร่วมกัน
ข้อ 6 การดาเนินการตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นการซื้อ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องการจั ด ซื้ อ ของภาครั ฐ โดยรวม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตกลงระหว่ างกั น
เพื่อจัดทากรอบข้อตกลงระหว่างหน่ วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง เป็นผู้ทาการจัดซื้อแทน
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ และหน่วยงานของรัฐจะได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว
คณะกรรมการนโยบายจึ ง เห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ด
การด าเนิ น การรวมการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการจัดซื้อ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานผู้แทนด้วย
“หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดซือ้
ข้อ 2 ให้ ห น่ ว ยงาน จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
แต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
(2) ขอบเขตข้อตกลง
(2.1) ประเภทหรือชนิด และปริมาณของพัสดุที่ต้องการซื้อ
(2.2) งบประมาณ
(2.3) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน
(2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการทาสัญญา
(2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
(2.6) วิธีการจัดซื้อ
(2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(2.8) อื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 3 ให้หน่วยงาน มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนเพื่อดาเนินการ
จัดซื้อ โดยผู้มีอานาจในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
ข้อ 4 ให้ ห น่ วยงานผู้ แทนจั ดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และอาจจัดทาราคากลางด้วยก็ได้ เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
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กรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี อ งค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการ จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย
จานวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
ให้ห น่ วยงานผู้ แทนแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนิน การซื้อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จานวน 2 คน
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงาน มีหน้าที่ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73
ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จานวน 2 คน
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุก หน่ วยงาน มีห น้าที่ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
ข้อ 6 การจั ด ท ารายงานขอซื้ อ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จัด จ้า ง
และการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้ เจ้าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานผู้ แทนจัดท ารายงานขอซื้ อ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนดาเนินการตามวิธีการซื้อนั้นต่อไป
ข้อ 7 การขออนุมัติสั่งซื้อให้ เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
จากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการพิ จ ารณาและผู้ มี อ านาจของหน่ ว ยงานผู้ แ ทนอนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ แล้ ว ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้แทนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ข้อ 8 การลงนามในสั ญ ญาหรื อข้ อตกลงและการบริ ห ารสั ญ ญา ให้ ห น่ วยงานด าเนิ นการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงข้อ 2
ข้อ 9 การดาเนิ นการใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง
เพื่อประโยชน์ของการจ้างงานก่อสร้างของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน
เพื่อจัดทากรอบข้อตกลงระหว่างหน่ วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐมอบให้ หน่วยงานของรัฐแห่ งหนึ่ง
เป็นผู้ทาการจัดจ้างก่อสร้างแทนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ และหน่วยงานของรัฐทาสัญญาหรือข้อตกลง
กับผู้รับจ้างตามแนวทางกรอบข้อตกลงดังกล่าว
คณะกรรมการนโยบายจึ ง เห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ด
การดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นงานจ้างก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมงานจ้างก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานผู้แทนด้วย
“หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ข้อ 2 ให้ ห น่ ว ยงาน จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
แต่ล ะหน่ วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ บันทึ กข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
(2) ขอบเขตข้อตกลง
(2.1) ประเภทงานก่อสร้าง
(2.2) งบประมาณ
(2.3) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน
(2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการทาสัญญา
(2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
(2.6) วิธีการจัดจ้าง
(2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(2.8) อื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 3 ให้ ห น่ ว ยงานมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานผู้ แ ทน
เพื่อดาเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยผู้มีอานาจในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
หรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
ข้อ 4 การจั ด ท าแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้าง ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานจัด ท าแบบรูป รายการ
และอาจจัดทาราคากลางด้วยก็ได้ เพื่อขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของแต่ละหน่วยงาน
ให้หน่วยงานผู้แทนมีหน้าที่รวบรวมเอกสารตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดทารายงานขอจ้างก่อสร้าง
รวมทั้งเอกสารเชิญชวนจ้างก่อสร้าง
ข้อ 5 ให้ ห น่ วยงานผู้ แทนจั ดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ข้อ 6 ให้ ห น่ ว ยงานผู้ แ ทนแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการจั ด จ้ า ง ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการ จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือของหน่วยงาน และกรรมการ
อย่างน้อย จานวน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือของหน่วยงาน มีห น้าที่ดาเนินการ
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55
ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 73 ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 และข้อ 78 เพื่อนาเสนอ
ผู้มีอานาจตามข้อ 3
ข้อ 7 การจั ด ท ารายงานขอจ้ างตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่า ด้ ว ยการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
และการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ แทนจัดทารายงานขอจ้าง
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนดาเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป
ข้อ 8 การจัดทารายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(1) ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลการจั ด จ้ า งตามข้ อ 5 ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานผล
การพิจารณาการจัดจ้างและแจ้งผลการพิจารณาให้แต่ละหน่วยงานทราบ เพื่อให้แต่ละหน่ วยงานนาเสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติของแต่ละหน่วยงานต่อไป
(2) ให้หน่วยงานนาผลที่ได้รับความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างตามข้อ 8 (1)
แจ้งกลับมายังหน่วยงานผู้แทน
(3) เมื่อหน่ วยงานผู้ แทนได้รับแจ้ งตามข้อ 8 (2) แล้ ว ให้ หั วหน้ าเจ้าหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย
ของหน่วยงานผู้แทนเสนอต่อผู้มีอานาจตามข้อ 3 และประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ข้อ 9 การลงนามในสั ญ ญาหรื อข้ อตกลงและการบริ ห ารสั ญ ญา ให้ ห น่ วยงานด าเนิ นการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงในข้อ 2
ข้อ 10 การดาเนินการใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อประโยชน์ของการจัดจ้างที่ปรึกษาของภาครัฐโดยรวม ให้หน่วยงานของรัฐตกลงระหว่างกัน
เพื่ อ จั ด ท ากรอบข้ อ ตกลงระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ โดย ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง หนึ่ ง เป็ น ผู้ ท าการ
จัด จ้ างที่ ป รึ กษาแทนให้ กับ หน่ วยงานของรั ฐแห่ งอื่น ๆ และหน่ว ยงานของรัฐ จะได้ ทาสั ญ ญาหรือข้อตกลง
ตามกรอบข้อตกลงดังกล่าว
คณะกรรมการนโยบายจึ ง เห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ด
การดาเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรณีเป็นงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อ 1 ในหลักเกณฑ์นี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการจัดจ้างที่ปรึกษา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานผู้แทนด้วย
“หน่วยงานผู้แทน” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 2 ให้ ห น่ ว ยงาน จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
แต่ล ะหน่ วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ทั้งนี้ บันทึ กข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ให้ ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
(2) ขอบเขตข้อตกลง
(2.1) ระบุชื่อหน่วยงานผู้แทน และหน่วยงาน
(2.2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(2.3) งบประมาณ
(2.4) กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการทาสัญญา
(2.5) การเปลี่ยนแปลง แก้ไขบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
(2.6) วิธีการจัดจ้าง
(2.7) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(2.8) อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ เป็นต้น
ข้อ 3 ให้ ห น่ ว ยงานมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานผู้ แ ทน
เพื่อดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยผู้มีอานาจในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
หรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
ข้อ 4 ให้ ห น่ วยงานผู้ แทนจั ดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 11
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ น หน่ ว ยงานผู้ แ ทนจะก าหนดให้ มี คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล
โครงการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวให้แต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน ที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดี

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

209

หรือรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่า ทาหน้าที่กากับ ติดตาม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน
ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้แทนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดาเนินการในการจ้างที่ปรึกษา มีทั้งหมด 3 ชุด
ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงานจ้ างที่ ป รึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จานวน 4 คน
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ร่วมกันจัดทาขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR)
รวมทั้งกาหนดหลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาคัดเลื อกข้อเสนอ และอาจจัด ทาราคากลางด้ว ยก็ ได้ เพื่อน าเสนอ
ผู้มีอานาจตามข้อ 3
(2 ) คณ ะกรรมการด าเนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษ า ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงาน และกรรมการอย่างน้อย จานวน 4 คน
ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่ วยงาน มีห น้าที่ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 114 ข้อ 115 ข้อ 116 ข้อ 117 ข้อ 120 ข้อ 121
ข้อ 122 ข้อ 123 ข้อ 124 เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
(3) คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ในงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของหน่วยงานผู้แทนหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และกรรมการอย่างน้อย
จานวน 4 คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ข้ อ 179 โดยให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานขออนุ มั ติ
และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
ข้อ 7 การจัดทารายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 104 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนจัดทารายงานขอจ้างที่ปรึกษา
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทน เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจตามข้อ 3
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้แทนดาเนินการตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป
ข้อ 8 การอนุ มั ติ สั่ ง จ้ า งงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ เป็ น อ านาจของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ แ ทน
หรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานผู้แทน
ข้ อ 9 เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ แ ทนหรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ แ ทน
ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการพิ จ ารณ าและผู้ มี อ านาจข องหน่ ว ยงานผู้ แ ทนอนุ มั ติ สั่ ง จ้ า งแล้ ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานผู้แทนประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ข้อ 10 การลงนามในสัญ ญาหรือข้อตกลงและการบริหารสัญญา ให้ หน่วยงานดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงข้อ 2
ข้อ 11 ผลที่ ได้ จ ากงานจ้ างที่ ป รึก ษา อั น รวมถึ งผลงานวิ จั ย รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์
ตลอดจนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิ จัย และพัฒ นา นวัตกรรม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากงานจ้างที่ปรึกษานี้ เป็นสิทธิของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน
ข้อ 12 การดาเนินการใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

210

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

หนังสือเวียน จ�ำนวน 16 ฉบับ
1. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลว 1 ก.พ. 2562 เรือ
่ ง ซ้อมความเข้าใจการก�ำหนด เรือ
่ ง ข้อตกลงคุณธรรม
		 หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซือ
้ จัดจ้าง และตัดคุณสมบัตข
ิ องผูย
้ น
ื่ ข้อเสนอ
		 ตามทีค
่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ออกจากแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวน
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค 0405.2/ว 62 ลว 5 ก.พ. 2562 เรือ
่ ง แนวทางการประกาศผลผูช
้ นะ
		 การจัดซือ
้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รบ
ั การคัดเลือก และสาระส�ำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
		 กรณีทไี่ ม่ได้ดำ� เนินการในระบบ eGP
3. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลว 22 ก.พ. 2562 เรือ
่ ง การซ้อมความเข้าใจเกีย
่ วกับการด�ำเนินการจ�ำหน่ายพัสดุ
		 โดยวิธก
ี ารขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้าง
		 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึง
่ (1)
4. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลว 22 ก.พ. 2562 เรือ
่ ง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
		 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
5. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 94 ลว 27 ก.พ. 2562 เรือ
่ ง การอนุมต
ั ย
ิ กเว้นการวางหลักประกันสัญญา
		 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168
		 กรณีการจ้างทีป
่ รึกษาต่างประเทศทีม
่ ก
ี ฎหมายธรรมเนียมปฏิบต
ั ห
ิ รือจารีตประเพณีแห่งท้องถิน
่
		 ของต่างประเทศนัน
้ ก�ำหนดให้ไม่ตอ
้ งวางหลักประกันสัญญา
6. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว 12 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการจัดซือ
้ วัตถุดบ
ิ
		 เพือ
่ ใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพือ
่ ประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส�ำเร็จ)
7. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลว 12 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง การก�ำหนดวิธป
ี ฏิบต
ั เิ พิม
่ เติมเกีย
่ วกับการตรวจสอบ
		 ความช�ำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
8. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลว 12 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการก�ำหนดรายละเอียดงานดินถม
		 งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
9. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว 12 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการจัดซือ
้ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
		 เวชภัณฑ์ทม
ี่ ใี ช่ยา และการจัดซือ
้ ยาหรือเวชภัณฑ์ทม
ี่ ใิ ช่ยา ซึง
่ ได้ขน
ึ้ บัญชีนวัตกรรมไทย
10. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 144 ลว 25 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการใช้สท
ิ ธิตามสัญญาจ้าง
		 ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารโอนสิทธิเรียกร้อง
11. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลว 26 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง
		 กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ)
		 มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
12. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 151 ลว 24 มี.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการน�ำหลักประกันการเสนอราคา
		 มาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
13. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลว 7 พ.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั ก
ิ รณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซือ
้ ยา
		 ตามราคากลางทีค
่ ณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำ� หนด
14. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลว 15 พ.ค. 2562 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผูท
้ ง
ิ้ งาน
15. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลว 29 พ.ค. 2562 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบต
ั ใิ นการรับของแถม
16. หนังสือคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยปัญหาการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ด
ุ
		 ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 260 ลว 30 พ.ค. 2562 เรือ
่ ง การอนุมต
ั ย
ิ กเว้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงการคลัง
		 ว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบต
ั ิ
		 กรณีคณะรัฐมนตรีมม
ี ติกำ� หนดให้วน
ั จันทร์ที่ 3 มิถน
ุ ายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
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ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔05.2/ว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
มีนาคม 2562

เรื่อง แนวทางการพิ จ ารณาผลในงานจ้ างก่ อ สร้ า ง กรณี ใ บเสนอราคาและบั ญชี แสดงรายการก่ อ สร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อานวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ด้วยปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) หรือวิธีสอบราคา โดยใช้แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) หรือแบบเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนด นอกจากนั้น ยังมีการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีซึ่งปรากฏว่า
ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัย
อานาจตามนัยมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้ทาหน้าที่พิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างแต่ละวิธี ดาเนินการดังนี้
1. กรณีที่ตรวจสอบใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรื อใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา (BOQ) แล้ว ปรากฏว่า ราคาสุทธิไม่ตรงกัน ให้ถือเอาใบเสนอราคาเป็นหลัก เนื่องจากการกาหนดให้
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอแสดงปริ ม าณงานและราคา รวมทั้ ง รายการวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า แรงงาน ภาษี ป ระเภทต่ า งๆ
และกาไรไว้ด้ว ยนั้น มีเจตนาเพื่อใช้ป ระกอบการพิจารณาตรวจสอบความเป็น ไปได้ ข องราคาค่า ก่อ สร้ า ง
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอไว้ในใบเสนอราคาว่าเหมาะสมตามความเป็นจริงหรือไม่
2. กรณีที่ราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่าสุด มีวงเงินสูงกว่า
ราคาสุ ท ธิ ใ นบั ญ ชี แ สดงรายการก่ อ สร้ า งหรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม าณงานและราคา (BOQ) จะต้ อ งตรวจสอบ
ปริมาณงานและราคา รวมทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกาไรตามบัญชีรายการ
ก่ อ สร้ า งหรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม าณงานและราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายดั ง กล่ า วอี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยเที ย บเคี ย ง
กับรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา (BOQ) ที่ห น่ว ยงานของรัฐ จัดทาขึ้น ว่าได้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้ว นตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้
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ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนหรือ ไม่ หากปรากฏว่า ยื่นปริมาณงานและราคาถูกต้อง ครบถ้วน
ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการ ให้ ต่ อ รองราคาตามใบเสนอราคา
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นให้มีวงเงินสอดคล้องกับบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
(BOQ) ก่อนดาเนินการต่อไป
หากต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยืนยันไม่ลดราคาโดยไม่มีเหตุผ ล
อันสมควร ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาสุทธิและราคาแต่ละรายการในบัญชีแสดง
รายการก่อสร้ างหรื อ ใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา (BOQ) ถูกต้องเหมาะสมแล้ ว หน่ว ยงานของรัฐ มี สิ ท ธิ
ที่จ ะไม่รั บ ข้อเสนอหรื อไม่รั บ ราคาของผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ าวไม่มีสิ ทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ
3. กรณีที่ราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่าสุด มีวงเงินต่ากว่า
ราคาสุ ท ธิ ใ นบั ญ ชี แ สดงรายการก่ อ สร้ า งหรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม าณงานและราคา (BOQ) ให้ แ จ้ ง ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
รายดั ง กล่ า วด าเนิ น การปรั บ ลดราคาสุ ท ธิ ร วมทั้ ง ราคาแต่ ล ะรายการในบั ญ ชี แ สดงรายการก่ อ สร้ า งหรื อ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ให้มีวงเงินสอดคล้องกับใบเสนอราคา ก่อนดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ผู้ ยื่น ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนิน งานได้ คณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ า ที่ที่ ได้รับ แต่งตั้งหรือ มอบหมายให้ ทาหน้ าที่ พิจารณาผลในงาน
จ้ า งก่ อ สร้ า งแต่ ล ะวิ ธี จะให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอนั้ น ชี้ แ จงและแสดงหลั ก ฐานที่ ท าให้ เ ชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
สามารถดาเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงานของรัฐ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรื อ ไม่ รั บ ราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ทั้ ง นี้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย
หรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ก่อนการทาสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องทาการประเมินราคา ให้ราคาตามใบเสนอราคา
และบั ญชีแสดงรายการก่อสร้ างหรื อ ใบแจ้ งปริมาณงานและราคา (BOQ) เท่ากัน แต่ต้องไม่เกินกว่าราคา
ที่เสนอในใบเสนอราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ 4311,4553
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ – ๖
(กวจ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562)
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ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๗/ว

เรื่อง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อานวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๐ บัญญัติให้
ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานอาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๑ กาหนดให้ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องยื่นคาขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย )
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานเป็นไปด้วยความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงเห็นสมควรอาศัยอานาจ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง และกาหนดหลักเกณฑ์
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแบบคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
๑.๑ กรณีนิติบุคคล จะพิจารณาจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอเพิกถอน
รวมทั้งต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างการถูกดาเนินคดีล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง
ดาเนินคดีแพ่ง หรือศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาให้ชดใช้หนี้ในจานวนเงินที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี
๑.๒ กรณีกิจการเจ้าของคนเดียวและบุคคลธรรมดา จะพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ย้อนหลัง ๖ เดือน ก่อนวันยื่นขอเพิกถอน โดยมีเงินคงเหลือเป็นบวก
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ทั้งนี้ กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของนิติบุคคลที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ขอเพิกถอนจากการเป็นผู้ทิ้งงานในฐานะส่วนตัว จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับกิจการเจ้าของคนเดียว
และบุคคลธรรมดา
๒. มีก ารชาระภาษีโ ดยถูก ต้อ งตามกฎหมาย จะพิจ ารณาจากสาเนาหลัก ฐานการเสีย ภาษี
กับ กรมสรรพากรย้อ นหลัง ๒ ปี ก่อ นวัน ยื่น ขอเพิก ถอน และต้อ งไม่เ ป็น บุค คลที่อ ยู่ร ะหว่า งการสอบสวน
ของกรมสรรพากรหรือได้รับคาสั่งให้ชาระภาษีเพิ่มในจานวนที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๑๒๕
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ – ๖
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แบบ พถ.
แบบคำร้องขอเพิกถอนกำรเป็นผู้ทิ้งงำน
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. .....................
ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................ ................................
ทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่....................................................................................... ..........................
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่....................................หมู่ที่.................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........... ...............................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................................................................................. ...............

ชื่อบุคคลธรรมดา.........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน............................................................................ .................................................................
ภูมิลาเนาเลขที่...................................................หมู่ที่.................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวั ด...........................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................................................................................................................
* ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน รวมทั้งใส่รายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเพิกถอนชื่อออกจำกกำรเป็นผู้ทิ้งงำน โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. ข้อมูลเบื้องต้น
๑.๑ เป็นผู้ทิ้งงานของ............................................................................................................ ..........
๑.๒ งาน.......................................................................................................................... ...............
ตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศ/สัญญา เลขที่...............................................................
ลงวันที่.................................เดือน................................................พ.ศ. .......................... ................
๑.๓ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา..........................................................................................
๑.๔ หนังสือแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน เลขที่....................วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............
* ใส่รายละเอียดของงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน และระบุหนังสือแจ้งเวียนโดยหนังสือแจ้งเวียนสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
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-๒-

๒. เงื่อนไขในกำรขอเพิกถอนกำรเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๘ (ให้ทาเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง )
(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ตั้งแต่วันที.่ ................เดือน................................พ.ศ. ...............
ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ......................ปี........................เดือน
ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทาการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต และต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันที.่ ................เดือน................................พ.ศ. ...............
ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ......................ปี........................เดือน
ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทาอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต
* กรอกรายละเอียดระยะเวลาที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน โดยระยะเวลาเริ่มต้นในวันทีร่ ะบุตามหนังสือแจ้งเวียน ถึงวันที่ตามแบบคาขอ
เพิกถอน โดยหากระยะเวลามีเศษวันให้หักออก

3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง โดย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างการถูกดาเนินคดีล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีแพ่ง ซึ่งศาลมีคาพิพากษาให้ชดใช้หนี้ในจานวนเงินที่สูงกว่า
ทรัพย์สินที่มี
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสรรพากร
ไม่เป็นบุคคลที่กรมสรรพากร มีคาสั่งให้ชาระภาษีเพิ่มในจานวนที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี
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๔. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๔.๑ หนังสือขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
๔.๒ สาเนาหนังสือแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานหรือคาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๔.๓ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
๔.๕ สาเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง ๖ เดือน (กรณีกิจการเจ้าของคนเดียวและบุคคลธรรมดา)
๔.๖ สาเนาใบเสร็จรับเงินและแบบแสดงรายการชาระภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรย้อนหลัง ๒ ปี
๔.๗ สาเนางบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง ๒ ปี
๔.๘ เอกสารการสืบค้น ชื่อ – สกุล และเลขประจาตัวประชาชน ที่พิมพ์จากระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลคดีล้มละลายของเว็บไซต์ศาลล้มละลายกลางหรือจากระบบสอบถามสถานะคดีของเว็บไซต์กรมบังคับคดี
๔.๙ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้า ขอรับรองว่าในระหว่างที่ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ข้าพเจ้าไม่ได้
เข้าทาการเสนอราคาหรือเสนองานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

(ลงชื่อ )................................................................(ผู้ร้องขอ)
(........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1. คู่มือส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
และส�ำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

2. e-book ตอบข้อหารือ
3. e-learning

4. Infographic
5. YouTube

6. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

คู่มือส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 38 เรื่อง และส�ำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ จ�ำนวน 17 เรื่อง
คู่มือส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ

(1) การลงทะเบียน
(1.1) คู่มือการลงทะเบียนหน่วยงานของรัฐ
(1.2) คู่มือตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ
(1.3) คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง
(2) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(2.1) แนวทางการด�ำเนินการเพื่อรองรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ท�ำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้
(2.2) แนวทางการด�ำเนินการตามมาตรา 7 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)
(2.3) Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือกวิธี e-market วิธี e-bidding และวิธีสอบราคา
(2.4) คู่มือการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(2.5) คูม่ อื การใช้งานในระบบ e-GP กรณีจดั ซือ้ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding ขัน้ ตอนเพิม่ โครงการ - ประกาศผูช้ นะ
(2.6) คูม่ อื การใช้งานในระบบ e-GP กรณีจดั ซือ้ จัดจ้างโดยวิธี e-market ขัน้ ตอนเพิม่ โครงการ  - ประกาศผูช้ นะ
(2.7) คูม่ อื การใช้งานในระบบ e-GP กรณีจดั ซือ้ จัดจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ขัน้ ตอนเพิม่ โครงการ - ประกาศผูช้ นะ
(2.8) คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) ขั้นตอน เพิ่มโครงการ ประกาศผู้ชนะ
(2.9) คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ขั้นตอน เพิ่มโครงการ ประกาศผู้ชนะ
(2.10) คู่มือการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน และการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
และการก่อหนี้ผูกพัน
(2.11) คู่มือการพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
(2.12) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง
รหัสสินค้าของกระทรวงพาณิชย์
(2.13) คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
(2.14) คู่มือเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
(3) สัญญา/บริหารสัญญา/PO
(3.1) แนวทางการปรับปรุงข้อความสัญญาในขั้นตอน Template สัญญาหรือข้อตกลง
(3.2) คู่มือขั้นตอนจัดท�ำร่างสัญญา - บริหารสัญญา วิธีคัดเลือก
(3.3) คู่มือขั้นตอนจัดทาร่างสัญญา - บริหารสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจง
(3.4.) คู่มือการบันทึก PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
(4) หลักประกัน
(4.1) คู่มือการคืนหลักประกัน
(5) ราคากลาง
(5.1) คู่มือการขึ้นทะเบียนจัดล�ำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
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(5.2) คู่มือระบบการต�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานอาคาร
(5.3) คูม่ ือระบบการค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานทาง
สะพาน ท่อเหลี่ยม
(5.4) คู่มือระบบการค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานชลประทาน
(5.5) คู่มือการติดตั้งโปรแกรมราคากลางอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับท�ำงาน offline
(5.6) คู่มือการลงทะเบียนส�ำหรับคณะกรรมการก�ำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(5.7) โปรแกรมสาหรับติดตั้ง Offline
(5.8) ข้อมูลประกอบการค�ำนวณราคากลาง BOQ EXCEL TEMPLATE (ส�ำหรับงานอาคาร)
(5.9) ข้อมูลประกอบการค�ำนวณราคากลาง BOQ EXCEL TEMPLATE
(5.10) คู่มือการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP
(5.11) ขั้นตอนการค�ำนวณราคากลางในระบบ e-GP
(5.12) แบบประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค�ำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
(5.13) คูม่ อื แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และค�ำนวณราคากลางเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
(5.14) คู่มือขั้นตอนการสร้างสูตรหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร
(6) รหัสต่าง ๆ
(6.1) คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย
(6.2) คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC
(6.3) แนวทางการแก้ปัญหากรณีหารหัสไม่พบ
(7) บัตรพัสดุ
(7.1) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการบัตรพัสดุ
(7.2) คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ส�ำหรับบัตรพัสดุ (ส�ำหรับฝ่ายพัสดุ)
(7.3) คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ส�ำหรับบัตรพัสดุ (ส�ำหรับฝ่ายการเงิน)
(8) การจัดซื้อยา
(8.1) แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
(8.2) แนวทางการค้นหารหัสยา กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ
(8.3) คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-market
(8.4) คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-bidding แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ใน 1 รายการ
(8.5) คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-bidding กรณีรวมซื้อรวมจ้าง แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ใน 1 รายการ
(8.6) คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-bidding
(8.7) e-GP 03-0133 แบบแจ้งปัญหา กรณีขอเพิ่มแก้ไขรหัสยา
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(9) ค่าซื้อเอกสาร e-bidding
(9.1) รหัสเงินฝากคลังของสถานศึกษาและสถานพยาบาล ส�ำหรับตรวจสอบรหัสเงินฝากคลัง ค่าซือ้ เอกสาร
e-bidding
(9.2) FAQ เรื่องการยกเลิกประกาศเชิญชวน (ยกเลิกโครงการ) ส�ำหรับวิธี e-bidding กรณีมีการจ�ำหน่าย
เอกสารประกวดราคา
(9.3) แนวทางการระบุประเภทรายได้ค่าซื้อซองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9.4) รหัสเงินฝากคลัง VAT และล้อเลือ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำหรับตรวจสอบรหัสเงินฝากคลัง
ค่าซื้อเอกสาร e-bidding
(9.5) คู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ และน�ำเงินส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน
รายได้หน่วยงานฝากคลัง หรือคืนให้หน่วยงานของรัฐ
(10) การเชื่อมโยงข้อมูล
(10.1) คูม่ อื การเชือ่ งโยงประกาศจัดซือ้ จัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบ RSS
(10.2) ค�ำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์
ของหน่วยงานในรูปแบบ RSS
(11) การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
(11.1) แบบแจ้งปัญหากรณีขอเพิ่มรหัสสินค้า (UNSPSC) และหรือรหัสกระทรวงพาณิชย์ (CMC)
(11.2) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสพาณิชย์วิธีเฉพาะเจาะจง
(11.3) รายการสินค้า รหัสกระทรวงพาณิชย์ (CMC) ปรับปรุง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
คู่มือส�ำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
(1) การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ
(1.1) คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
(1.2) คู่มือการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานส�ำนักงานใหญ่
(1.3) คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
(2) E-bidding
(2.1) คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
(2.2) คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)
(2.3) คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding
(3) e-market
(3.1) คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-market แบบ RFQ (ฉบับย่อ)
(3.2) คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-market (ฉบับเต็ม)
(3.3) คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-market แบบ Thai Auction (ฉบับย่อ)
(4) e-Catalog
(4.1) คู่มือการเพิ่มสินค้าใน e-Catalog
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(5) การเสนอราคา กรณีการจัดซื้อยา
(5.1) แนวทางการค้นหารหัสยา กรณีเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ
(5.2) คู่มือการเสนอราคาในการจัดซื้อยาโดยวิธี e-bidding กรณีสถานพยาบาลจัดซื้อยา
แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU
(5.3) คู่มือการเสนอราคาในการจัดซื้อยาโดยวิธี e-market
(5.4) คู่มือการเสนอราคาในการจัดซื้อยาโดยวิธี e-bidding
(5.5) คู่มือการจัดทา e-catalog เวชภัณฑ์ยา
(6) ค้นหาประกาศ
(6.1) คู่มือการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์
(6.2) คู่มือการค้นหาเอกสารชี้แจงข้อสอบถาม
(7) การชาระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(7.1) ขั้นตอนการช�ำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(8) การยื่นขอ/คืน หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
(8.1) ขั้นตอนการคืนหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
(8.2) ขั้นตอนการยื่นขอขยายหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
(8.3) ขั้นตอนการยื่นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
(9) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการช�ำระค่าซื้อและยื่นขอหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
(9.1) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการช�ำระค่าซื้อและยื่นขอหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
(10) การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานระบบ e-GP
(10.1) การตั้งค่า Pop Up เพื่อใช้งานระบบ e-GP
(10.2) การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP
(10.3) Setup Configuration IE 8
(11) การขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
(11.1) คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
(11.2) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบ e-GP - หลักเกณฑ์ทั่วไป
(อย่างย่อ)
(11.3) ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
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e-book ข้อตอบข้อหารือ มีจำ� นวนทั้งสิ้น 124 เรื่อง
(1) การจัดซื้อจัดจ้าง
(1.1) e-bidding
(1.2) เกณฑ์การพิจารณา
(1.3) การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
(1.4) วิธีการคัดเลือกและวิธีเจาะจง
(1.5) การตีความเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) การตีความหน่วยงานของรัฐ
(3) ผู้มีอำ� นาจและการมอบอ�ำนาจ
(4) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
(5) การจ้างที่ปรึกษา
(6) การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
(7) การแลกเปลี่ยน
(8) การจ�ำหน่ายพัสดุ
(9) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
(10) รัฐวิสาหกิจ
(11) การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

6 เรื่อง
5 เรื่อง
3 เรื่อง
17 เรื่อง
21 เรื่อง
9 เรื่อง
13 เรื่อง
1 เรื่อง
5 เรื่อง
7 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
9 เรื่อง
23 เรื่อง
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e-learning มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง
(1) ฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลการยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ส�ำหรับ
ผู้ค้ากับภาครัฐ
(2) ฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ส�ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ
(3) ฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลการยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส�ำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
(4) ฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
(5) e-learning หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(6) e-learning หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
(7) e-learning หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
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infographic มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์
สนใจเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เริ่มต้นอย่างไร
ขั้นตอนการเสนอราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
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YouTube มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

262

การท�ำแผนจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e-GP
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
การลงทะเบียนหน่วยงานของรัฐ
การเสนอราคา กรณียื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
การบริหารสัญญา กรณีการค�ำนวณค่าปรับ
การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding รูปแบบใหม่
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แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 เรื่อง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic market : e-market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic biding : e-bidding)
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog
การให้บริการออกหนังสือค้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการรับช�ำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) ทิศทางในอนาคตของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสู่ภาคประชาชน
(7) การใช้งานรหัส Thai Medicines Terminology (TMT)
(8) การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(9) การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม
(10) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(11) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
(12) การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
(13) การลงทะเบียนผูค้ า้ ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
(14) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ
(15) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ โปร่งใส และเป็นธรรม
(16) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิธี e-Market/e-Bidding
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