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บทคัดย่อ
การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ถือเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็ นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้ องกับงบประมาณของ
แผ่นดินจานวนมหาศาลแล้ ว ยังเป็ นกระบวนการที่กระทบต่อความผาสุกของประชาชนในประเทศ
อีกด้ วย แต่ในทางกลับกัน จะเห็นได้ ว่า การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ถือเป็ นปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อระบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากหากพิจารณา
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐของไทยในปั จจุ บัน จะพบว่าเกิดปั ญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบในหน่ วยงานภาครัฐเป็ นจานวนมาก ซึ่งจากปั ญหาดังกล่ าวก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก และนับเป็ นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่
ในสังคมไทยมาเป็ นเวลานาน เนื่องจากกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ในประเทศไทย
เป็ นกระบวนการที่มีข้ันตอนค่ อนข้ างซับซ้ อนและไม่ค่อยถูกตรวจสอบมากนัก จึงก่อให้ เกิดการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบหรือเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องอยู่เสมอ
จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ า งและ
การบริ หารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แม้ ว่าการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่ าว นับเป็ นครั้ ง แรกของ
ประเทศไทยที่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างในระดับพระราชบัญญัติ และก่อให้ เกิด
ผลดีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐในหลายประการก็ตามแต่เมื่อศึกษา ในรายละเอียดของ
บทบัญญัติตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญั ติดังกล่ าว กลับพบว่ า การบังคับใช้ พระราชบั ญญั ติ
ดังกล่าวก่อให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติในหลายประการ ไม่ว่า
จะเป็ นปั ญ หาในเรื่ อ งการก าหนดขอบเขตของหน่ วยงานหรื อการกาหนดเงิน งบประมาณที่อยู่
ภายใต้ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติดังกล่าว ปัญหาในเรื่องการกาหนดโครงสร้ างอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ส่งผลให้ กระบวนการจัดซื้อจัด
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จ้ างภาครัฐขาดความโปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทาให้ ประชาชนไม่สามารถเข้ าถึงสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐตามที่กาหนดไว้ ใน
รัฐธรรมนูญได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ดังนั้ น ผู้ เขียนจึ งเห็น ควรให้ มีการแก้ ไขขอบเขตการใช้ บั งคับ พระราชบั ญญั ติการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ให้ ใช้ บั งคับ เฉพาะ “ส่วนราชการ” ซึ่ ง
ไม่รวมถึงรั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อ
หน่ วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น เช่นเดียวกับระเบี ยบ
ส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และแก้ ไขโครงสร้ างและอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการที่มีหน้ าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน มิให้ มีการรวมศูนย์
อานาจไว้ ท่ีกระทรวงการคลั งเพี ยงหน่ วยงานเดี ยว รวมทั้งเห็นควรให้ มีการตรากฎหมายลาดั บรอง
อันได้ แก่ ระเบียบ หรือกฎ ที่กาหนดกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐอย่างเป็ นรูปธรรม
คาสาคัญ การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, ความโปร่งใส
ABSTRACT
According to the studies, since the enforcement of the Public Procurement Act,
B.E. 2560 (2017), which is the first time that Thailand enacts a law on procurement at the
statutory level, it provides many important benefits for the government procurement process.
However, when studying the details of the provisions stipulated in the Act, it was found that
the enforcement of this Act created practical problems regarding the enforcement of the Act in
many aspects such as the problem in determining the scope of the agency, the budget, or the
structure of the authority and duties of the committee under the enforcement of such Act. In
addition, there are problems of people participation in inspecting the government procurement
process resulting in a lack of transparency, inefficiency, and ineffectiveness in the government
procurement process. This causes people not to be able to access the rights to participate in the
government procurement examination process as defined in the constitution concretely.
Therefore, the author deems it appropriate to amend the scope of the Public
Procurement Act, B.E. 2560 (2017) to apply only for “government agencies” and exclude
state enterprises, agencies under the law on local government regulations, or other agencies
legally established as a local administrative organization to correlate with the regulations of
the office of the Prime Minister on Procurement, B.E. 2535 (1992) and amend the structure
and authority of the committee having responsibility under the Public Procurement Act, B.E.

2560 (2017). Especially in the section of the committee on appeals and complaints, the
authority shall not be centralized solely. Moreover, there should be the secondary law
enactment, namely regulations or rules that define processes, procedures and criteria for
people participation in examinations of government procurement process concretely.
Keywords Public Procurement, Transparency

บทนา
นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 แม้ ว่าการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่ าว นับเป็ นครั้ งแรกของประเทศไทยที่มีการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับ การจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งในระดับพระราชบั ญญั ติ และพระราชบั ญญั ติฉบั บดั งกล่ า ว
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ กระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ในหลายประการก็ต าม แต่ เ มื่ อ ศึ ก ษา
ในรายละเอียดของบทบัญญัติตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับพบว่า การบังคับใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในทางปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ต าม
พระราชบัญญัติดังกล่าวในหลายประการ ดังนี้
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการใช้ บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จะพบว่า ขอบเขตการใช้ บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากขอบเขตการใช้ บังคับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
พั ส ดุ พ.ศ. 2535 ในอดี ต เนื่ องจากขอบเขตการใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ มีการแก้ ไขจากคาว่า “ส่วนราชการ” เป็ นคาว่า
“หน่วยงานของรัฐ” ซึ่งคาว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็ นคาที่มีความหมายกว้ างกว่าคาว่า “ส่วนราชการ”
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ที่ใ ช้ บั ง คั บ ในอดี ต กล่ า วคื อ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ องค์ก ารมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนู ญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือใน
ก ากั บ ของรั ฐ สภา หน่ ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ และหน่ ว ยงานอื่ น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 3
นอกจากนี้ เมื่อพิ จารณาในด้ านเงินงบประมาณ จะพบว่ า “เงินงบประมาณ” ตามความหมาย
ที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก็มีความ
แตกต่างจาก “เงินงบประมาณ” ตามความหมายที่กาหนดไว้ ในระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่า
3

พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4.

ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่ใช้ บังคับในอดีตด้ วยเช่ นเดียวกัน กล่ าวคือ “เงินงบประมาณ” ตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะหมายความ
ถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้ วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายเกี่ยวด้ วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ รับไว้ โดยได้ รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้ วยเงินคง
คลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ รับไว้ โดยไม่ต้องนาส่งคลัง เป็ นรายได้ แผ่นดินตามกฎหมาย และ
เงิ น ภาษี อ ากร ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ ผลประโ ยชน์ อ่ ื นใดที่ ต กเป็ นรายได้ ของราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายหรื อ ที่ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจเรี ย กเก็บ ตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง4
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า การที่เนื้อหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 กาหนดขอบเขตการใช้ บั ง คับ ให้ ร วมถึ งรั ฐวิ ส าหกิจ
หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ซึ่ ง มี
กฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น ซึ่ งแต่เดิมองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
เหล่านี้ เคยมีระเบียบ และมีอานาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างเป็ นของ
ตนเอง เพื่อให้ เข้ ามาอยู่ภายใต้ กฎหมายฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ย่อมส่งผลกระทบต่อ ความคล่องตัว และความเป็ นอิสระใน
การบริหารงานขององค์กรต่างๆ เหล่านี้ ทาให้ หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ทุกรูปแบบที่มีอยู่ ใน
ประเทศไทย ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็ นวิวัฒนาการในการเกิดรัฐวิสาหกิจ หรือ
วิวัฒนาการในการเกิดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งล้ วนแล้ วแต่มีท่มี าจากเจตนารมณ์ของการ
จัดตั้งองค์กรที่ประสงค์จะให้ หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวมีความเป็ นอิสระในการบริหารงานเป็ นของ
ตนเอง ไม่ข้ นึ ต่อรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี กลับกลายเป็ นต้ องมาอยู่ภายใต้ กฎหมายฉบับเดียวกัน
คือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งถูกควบคุมโดย
บุคคลเพียงคนเดียว คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็ นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และมีอานาจในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
อันจะเป็ นการบัญญัติกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายที่ขัดต่อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร
ทางปกครอง ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า การที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ด
จ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเนื้อหาของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว
กาหนดขอบเขตของการใช้ บังคับให้ บังคับใช้ กบั หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึง
รั ฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นด้ วย โดยมิได้ คานึ งถึงเหตุผล ความเป็ นมา และ
วิวัฒนาการในการจัดตั้งองค์กรดังกล่ าว เนื่องจากหน่ วยงานหรื อองค์กรดังกล่ า ว ไม่ว่าจะเป็ น
รั ฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น เป็ นองค์กรที่มีรูป แบบขององค์ก ร ลั กษณะการ
4

พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4.

ดาเนินงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง แตกต่างจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ดังนั้น
การที่กฎหมายกาหนดให้ หน่ วยงานหรื อองค์กรภาครั ฐที่มีรูปแบบ ลักษณะการดาเนินงาน และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรที่แตกต่างกัน ต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้ กฎหมายฉบับ
เดียวกัน มีหลักเกณฑ์ มาตรฐานเดียวกัน ย่อมส่งผลทาให้ การบริหารพั สดุของรัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ รับผลกระทบ ขาดความคล่ องตัว ไม่สามารถดาเนินกิจการของ
องค์กรได้ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรื อต้ องประสบปั ญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติท่ี
ส่ ง ผลท าให้ อ งค์ ก รดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งหาแนวทางในการแก้ ไ ขเพื่ อ มิ ใ ห้ ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจ้ างขององค์กรต้ องสะดุดหยุดลงหรือได้ รับผลกระทบมากเกินสมควร หรือต้ องดาเนินการขอ
ยกเว้ นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติในเรื่องต่างๆ ไปยังคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งมีหน้ าที่ควบคุมกากับดูแลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติดังกล่าว อัน
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในการดาเนินงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น และด้ วยปั ญหาประการต่างๆ ดังกล่ าว ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศแทบทั้งสิ้น ซึ่งมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้ องให้ ความสาคัญ และต้ องดาเนินการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ หารพั สดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ถูกตรา
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายเพื่อให้ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลาง เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้ เป็ นหลักปฏิบัติ เพื่อให้ การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุโดยใช้ เงินงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้ องกันปัญหาการทุจริต ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่า วได้ กาหนดให้
มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เข้ ามาดาเนินการเพื่อควบคุมกากับดูแลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ างภาครัฐตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งสิ้น 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 5 คณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ6 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 7 คณะกรรมการความร่ วมมือ
ป้ องกันการทุจริต8 และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน9 ซึ่งการบัญญัติกฎหมายที่
กาหนดโครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ตามพระราชบัญญัติดังกล่ าว
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 2
7
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 3
8
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 4
9
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 5
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ส่งผลทาให้ ร ะบบการบริ หารงานและการควบคุ มตรวจสอบกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ
ทั้งหมด ต้ องตกอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแ ลของหน่ วยงานของรั ฐเพี ยงหน่ วยงานเดียวที่มีอานาจ
สูงสุดในการพิจารณา วินิจฉัย และให้ ความเห็นหรือตัดสินในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งกากับดูแลโดยบุคคลคนเดียวกัน
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ ด้ วยผลจากการกาหนดให้ หน่วยงานของรัฐในทุกรูปแบบต้ องตกอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลทาให้ ในกรณีท่ีมี
การร้ องเรี ย นว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิบั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ เรื่องที่ถูกร้ องเรียนของทุกหน่วยงาน
ทั่วประเทศไทย ก็ต้องถูกส่งเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน
ซึ่งการรวมศูนย์อานาจในการพิ จารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรี ยนไว้ ท่คี ณะกรรมการเพี ยงชุ ดเดียว
ไม่มีการกระจายอานาจในการพิ จารณาอุทธรณ์ให้ หน่ วยงานของรั ฐ เช่ น รั ฐวิสาหกิจ ซึ่งเดิมมี
คณะกรรมการของรั ฐวิ สาหกิจที่กากับดู แลที่มีอานาจพิ จารณาและวิ นิจฉั ยเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยน
ต่างๆ อาจจะส่งผลทาให้ การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ า งเกิดความล่ า ช้ า ต้ องหยุดชะงักได้ ในบาง
โครงการ เนื่องจากเมื่อมีการร้ องเรียนการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎกระทรวง
และเรื่องดังกล่าวเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน การจัดซื้อ
จัดจ้ างหรือโครงการที่ถูกร้ องเรี ยนดังกล่าวจะต้ องชะลอการดาเนินการไปก่อนจนกว่าจะมีผลการ
วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละข้ อ ร้ อ งเรี ย น อัน จะก่ อ ให้ เ กิด ความล่ า ช้ า ใน
กระบวนการจั ดซื้ อจั ด จ้ า งภาครั ฐ และอาจก่ อให้ เ กิด ความเสีย หายแก่ รั ฐ ได้ ใ นบางกรณี เช่ น
ทาให้ เกิดกรณีการส่งมอบพื้ นที่ล่าช้ า ซึ่ งผลกระทบที่ตามมา หากเป็ นงานก่อสร้ างผู้ รับจ้ างก็จะ
อาศั ยเหตุปั จ จั ยดัง กล่ า ว เป็ นข้ อ อ้ า งในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้ า ง อัน เนื่ องมาจากความ
บกพร่ องของหน่วยงานราชการที่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้ างล่าช้ า หรือกรณีการก่อสร้ างสาธารณูปโภคที่
มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้ นที่ ก็อาจจะต้ องหยุดชะงัก หรือถูกชะลอการ
ดาเนินการไว้ จนกว่าจะมี ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการจัดทาหรื อการ
ให้ บริการสาธารณะของรัฐบาล ทั้งยังกระทบต่อการบริหารงบประมาณของแผ่นดินอีกด้ วย
ทั้ง นี้ จากการศึ ก ษา ผู้ เ ขี ย นพบข้ อ เท็จ จริ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง ปั ญ หาการก าหนด
โครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบุว่า จากรายงาน
พบว่า หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปิ ดให้ มี
การอุทธรณ์ ส่งผลให้ ล่าสุดมีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐกว่า 1,000 เรื่อง เอกชนบางราย
ใช้ ช่องทางกฎหมายนี้ด้วยเจตนาไม่ดี หรือด้ วยเจตนาไม่สจุ ริต ใช้ สทิ ธิอุทธรณ์ในทุกกรณี ส่งผลทา
ให้ รัฐเสียหายเดินหน้ าโครงการต่อไม่ได้ เบิกจ่ายเงินไม่ได้ เช่น ผู้แพ้ ประมูลยื่นอุทธรณ์ ทาให้ งาน

ต้ องล่าช้ าออกไป ใช้ เวลาในการพิจารณานานกว่า 2 เดือน จึงแล้ วเสร็จ การอุทธรณ์ท่เี กิดขึ้น ทาให้
การจัดซื้อจัดจ้ า งของรั ฐใช้ เวลายาวนานกว่ ากฎหมายเก่า ทาให้ ผลการเบิกจ่ า ยงบลงทุน ล่ า สุด
ต่ากว่าเป้ าหมายพอสมควร10
ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่ าวที่กาหนดโครงสร้ างอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ โดยให้ รวมศูนย์อานาจไว้ ท่กี ระทรวงการคลังเพียงองค์กรเดียว จึงไม่สอดคล้ องกับ
หลั กการกระจายอานาจ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่รัฐได้ โอนอานาจหน้ าที่ของรั ฐไปให้ แก่นิติบุคคลอื่นตาม
กฎหมายมหาชน เพื่ อด าเนิ น การหรื อ จั ด ท ากิ จ กรรมบางอย่ า งโดยให้ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ
ในการดาเนินการดังกล่าว เป็ นความจาเป็ นของรัฐที่ต้องกระจายอานาจเพื่อแบ่งเบาภาระการจัดทา
บริการสาธารณะของรัฐ และเพื่อความเหมาะสมในการจัดทาบริการสาธารณะหรือการดาเนินการ
บางอย่ า งที่เ ป็ นเรื่ อ งทางเทคนิ ค ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ เ กิดความคล่ อ งตั ว ในการดาเนิ นงานโดยเฉพาะ
ทางด้ านการคลั ง อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จึ ง ควรอยู่ ภ ายใต้ การควบคุ ม ของรั ฐ
ในลักษณะของการควบคุมกากับ ไม่ใช่อานาจควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย
แล้ ว องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นภายใต้ หลักการกระจายอานาจ จะต้ องมีความเป็ นอิสระและ
สามารถดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรของตนได้ อย่างสมบูรณ์
3) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
การตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐโดยภาคประชาชนในประเทศไทยนั้น เริ่มมีความสาคัญ
อย่างเห็นได้ ชัดตั้งแต่มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ น
ต้ นมา ซึ่งเป็ นช่ วงที่ประเทศไทยให้ ความสาคัญ และตระหนักถึงการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตในภาครั ฐเป็ นอย่ างยิ่ง โดยจะเห็นได้ จากการที่รัฐธรรมนู ญกาหนดให้ มีการจัดตั้งองค์กร
อิ ส ระขึ้ นเป็ นจ านวนมาก เพื่ อ ตรวจสอบการใช้ อ านาจของรั ฐ บาล อาทิ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรั ฐสภา คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ รวมถึงการเพิ่มอานาจหรือการ
ให้ สิทธิแก่ประชาชนในการควบคุมตรวจสอบการใช้ อานาจของรัฐ ในทุกระดับ ซึ่งการตรวจสอบ
การใช้ อ านาจรั ฐ หรื อ การตรวจสอบกระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างภาครั ฐ โดยภาคประชาชน
ไม่ ว่า จะเป็ นปั จ เจกชน หรื อ กลุ่ มบุ คคลนั้ น ถือเป็ นการใช้ สิทธิเสรี ภาพของประชาชนในฐานะ
เจ้ าของประเทศ หรือเจ้ าของอานาจอธิปไตย หรือในฐานะเจ้ าของเงินงบประมาณ 11 เพื่อเข้ ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบผู้ ใ ช้ อ านาจรั ฐ ไม่ ใ ห้ กระท าในสิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
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เนื่องจากเงินงบประมาณของประเทศที่ใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างหรือใช้ ในการบริหารกิจการภาครัฐ ส่วนหนึ่ง
ได้ มาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนในประเทศ

ประเทศชาติ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับต่างๆ ได้ บัญญัติรับรองและให้ ความคุ้มครองไว้
จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง
เป็ นรัฐธรรมนูญที่ใช้ บังคับในปัจจุบัน พบว่า มีบทบัญญัติท่กี าหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริมให้ ประชาชน
และชุมชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ การต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน ซึ่ง
การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ต่ า งๆ จ าต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ ท่ี ใ ห้ การรั บ รอง
หลักประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ เป็ นสิทธิข้นั พื้นฐาน
ของพลเมืองในประเทศไว้ น้ัน นับได้ ว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะถือเป็ นการรับรองหลั กการ
ตามทฤษฎีกฎหมายมหาชนในเรื่องหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังเป็ นการชี้ให้ เห็นถึง
ความสาคัญของบทบาทหน้ าที่ของประชาชนที่จะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ ที่อาจจะส่งผลดีต่อระบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม แม้ ปัจจุ บันจะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในพระราชบัญญั ติดังกล่ าวมีบทบัญญั ติท่กี าหนดสิทธิการมี
ส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการป้ องกันการทุจริต โดยกาหนดให้ หน่ วยงานของรั ฐจัดให้ ภาค
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสั ง เกตการณ์ ข้ั น ตอนหนึ่ งขั้ น ตอนใดของการจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง
ของหน่วยงานของรั ฐก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติดังกล่ าว
รวมถึงระเบียบ และกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งเป็ นกฎหมายลาดั บรอง กลั บยังไม่ มีการก าหนด
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรั ฐ และตรวจสอบกระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเป็ นรูปธรรม
ส่งผลทาให้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพั สดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ดังกล่ าว ไม่ สามารถที่จะคุ้ มครองสิทธิการมีส่วนร่ ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ รวมทั้งการต่อต้ านการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐได้ อย่างแท้จริง
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการ
กาหนดหน้ าที่ให้ รัฐต้ องส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ อานาจ
รัฐ การต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่น
ใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน รวมถึงมีการกาหนดบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้ ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่วยงานของรัฐ แต่
ปั จจุ บันกลับไม่มีกฎหมายลาดับรองที่กาหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อระบบการใช้ สิทธิ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ ตามสิทธิท่รี ัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 บัญญัติรับรองไว้ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้ าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้ อมต่อการบังคับใช้ กฎหมายในฉบับนั้นๆ เนื่องจากประชาชนไม่
สามารถเข้ าถึงสิทธิการมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครั ฐได้ อย่างแท้ จริ ง การ
กระทาดังกล่ า วจึ งถื อ เป็ นการไม่ เคารพต่ อเจตนารมณ์ แ ละวั ตถุ ป ระสงค์ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพราะหากไม่มีการจัดให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐได้ อย่างแท้ จริงและเป็ นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ก็จะทา
ให้ วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการใช้ อานาจรั ฐ ก็ไม่สามารถที่จะกระทาได้ การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ จึงเป็ น
เพียงแค่การกาหนดกฎหมายที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ จริง นอกจากนี้ ยังก่อให้ เกิด
ช่องว่างทางกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจะกล่าวอ้ างได้ ว่า หน่วยงานของตนยังไม่จาเป็ นจะต้ องจัด
ให้ ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้ าง
ของหน่วยงานของรัฐ หรืออาจจะส่งผลต่อการตีความกฎหมายว่าแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงาน
ของตนที่เกี่ยวข้ องกับการจั ดให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครั ฐ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดแล้ วตามที่หน่วยงานของตนกาหนดขั้นตอนขึ้นมาเอง เนื่องจากไม่มี
กฎหมายกลางที่กาหนดขั้นตอน กระบวนการ หรือวิธีการให้ หน่วยงานต้ องปฏิบัติตาม อีกทั้ง ยัง
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานการจัดให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็ นไปโดยมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เป็ นไป
โดยเสมอภาคเท่าเทียมกันในทุกหน่วยงาน หรือทุกภาคส่วนหรือไม่ อย่างไร
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ดังที่กล่ าวมาข้ างต้ น ผู้เขียนขอนาเสนอ
ข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) ผู้เขียนจึงเห็นควรให้ มีการแก้ ไขขอบเขตการใช้ บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้ า งและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ให้ ใช้ บั งคับ เฉพาะ “ส่วนราชการ” ซึ่ งไม่ ร วมถึง
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น
ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะเป็ นราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น เดี ย วกับ ระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ วยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 เนื่ อ งจากผู้ เ ขี ย นเห็น ว่ า รั ฐ วิ ส าหกิจ และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่มีรู ป แบบ ลั ก ษณะการบริ หารงาน รวมถึ ง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาเนิด
ขึ้นของรัฐวิสาหกิจและการดารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบ่อเกิดสาคัญมาจากความพยายามของรัฐ
ในการเข้ าแทรกแซงทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายทางเศรษฐกิจ ของรั ฐที่วางไว้ ซึ่ งแนวทางหรื อ
นโยบายในทางเศรษฐกิจ ก็มีฐานที่มาและปั จจั ยในการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ อยู่ ห ลาย

ประการ ทั้งเหตุผลในทางการเมือง การสงครามที่ทาลายระบบเศรษฐกิจลง การธารงรั กษาซึ่ง
ความเป็ นอยู่ดีกินดีของประชาชนในชาติ หรือแม้ กระทั่งการหารายได้ เข้ ารัฐ รัฐวิสาหกิจจึงถือเป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐใช้ ในการดาเนินการตามแนวนโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐกาหนด ซึ่งมีความ
จาเป็ นต้ องมีกระบวนการบริ หารจัดการ หรือมีข้ันตอน หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้ างที่แตกต่าง
จากระบบราชการทั่วไปที่มีข้ันตอน กระบวนการค่อนข้ างยุ่งยาก ซับซ้ อน และมีความเคร่ งครั ด
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนั้น การที่จะให้ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ต้ องอยู่ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น จึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
รั ฐ วิ ส าหกิจ และการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และอาจกระทบต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศที่อาศั ยกลไกการดาเนินงานของรั ฐวิสาหกิจ รวมถึงระบบการให้ บริ การ
สาธารณะด้ า นสาธารณูป โภคและอุ ป โภคแก่ ป ระชาชนในภาคพื้ นที่ก ารให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้
2) ผู้เขียนเห็นควรให้ มีการแก้ ไขโครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560
โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน มิให้ มีการรวมศูนย์อานาจ
ไว้ ท่กี ระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากหากมีการกาหนดให้ ทุกข้ อร้ องเรียนที่เกิดขึ้น
เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ของหน่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งถู ก ส่ ง มายั ง คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน เป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยแต่เพียงองค์กรเดียว ก็จะส่งผลทาให้ การ
จัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐต้ องหยุดชะงั ก และเกิดความล่าช้ า อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
พั สดุ ในหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในองค์ ก รรั ฐวิ สาหกิจ ที่จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย ความ
คล่องตัวและความรวดเร็วในการดาเนินงาน โดยผู้เขียนเห็นควรให้ มีการคืนอานาจดังกล่าวให้ แก่
คณะกรรมการที่มีอานาจกากับดูแลหน่ วยงานนั้นๆ เป็ นผู้มีอานาจในการวินิจฉัยและสั่งการใน
เรื่องดังกล่าวได้ เอง ไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่ง
เป็ นผู้มีอานาจในการวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การ
มหาชนนั้ นๆ เพื่ อเป็ นการกระจายอ านาจในกา รพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข้ อร้ องเรี ย นมิ ใ ห้
รวมศู น ย์ อ านาจอยู่ ท่ีคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละข้ อ ร้ อ งเรี ยนเพี ย งคณะเดี ยว ทั้งนี้ เนื่ อ งจาก
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนบางองค์การ ต่างก็ถือเป็ นเครื่องมือของรัฐที่ใช้ ในการประกอบการ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่ งการที่รัฐจั ดตั้ งองค์กรต่ า งๆ เหล่ านี้ ขึ้นมาดาเนิ นกิจการงานด้ านนี้ เนื่องจาก
เครื่องมือดั้งเดิมของรัฐที่เป็ นส่วนราชการแบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมที่จะดาเนินงานในทางเศรษฐกิจ
อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพได้ เพราะส่ วนราชการดั้ง เดิ ม ล้ ว นถู ก จั ด ตั้ง ขึ้ นเพื่ อด าเนิ น งานด้ า นการ
ปกครองของรั ฐทั้งสิ้น ซึ่ งลั ก ษณะของงานด้ า นปกครอง และลั กษณะของงานด้ า นเศรษฐกิจก็
แตกต่างกันอย่างมาก โดยความแตกต่างประการหนึ่ง คือ วิธีการดาเนินงาน กล่าวคือ งานทาง
เศรษฐกิจนั้น ต้ องอาศัยความคล่องตัวในการตัดสินใจดาเนินการและในด้ านการเงินเช่นเดียวกับ

วิ ส าหกิ จ ของเอกชน ขณะที่ง านปกครองต้ อ งกระท าโดยรั ด กุ ม ภายใต้ ร ะเบี ย บกฎเกณฑ์ข อง
กฎหมาย ดังนั้น รัฐจึงต้ องจัดลักษณะองค์การของวิสาหกิจมหาชนให้ แตกต่างจากลักษณะของส่วน
ราชการและให้ มีความใกล้ เคียงกับลักษณะของวิสาหกิจเอกชนมากที่สุด การต้ องอยู่ภายใต้ ระบบ
การจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการซึ่ ง มี ข้ั น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ซั บ ซ้ อ น ไม่ ค ล่ อ งตั ว ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
3) ผู้ เ ขี ยนเห็น ควรให้ มีก ารตรากฎหมายลาดั บ รอง อัน ได้ แ ก่ ระเบี ยบ หรื อ กฎ ที่
กาหนดกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐอย่างเป็ นรูปธรรม เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญ ญัติการจัดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 กาหนดให้
ประชาชนสามารถเข้ า มามีส่วนร่ ว มในการตรวจสอบกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ ได้ แต่
ปั จจุ บันกลับไม่มีกฎหมายลาดับรองที่กาหนดกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการเข้ าถึง
สิทธิดังกล่าวของประชาชน ส่งผลทาให้ ประชาชนไม่สามารถใช้ สิทธิของตนในการเข้ ามามีส่วนร่วม
เพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐได้ อย่างแท้ จริง เป็ นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ ข องบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ ถือเป็ นสิ่งสาคั ญ ที่รัฐต้ อ งให้
ความสาคัญและต้ องตระหนักถึง โดยองค์กรภาคประชาชน นับได้ ว่าเป็ นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่ วย
ในการสอดส่องดูแลมิให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ในกระบวนการจั ดซื้ อจัดจ้ า งภาครั ฐ อันเป็ น
ปั ญหาสาคัญประการหนึ่งที่ประเทศไทยต้ องประสบอยู่ในปัจจุ บัน ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก็เพื่อป้ องกันการ
ทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น และเพื่ อ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ดังนั้ น การตรากฎหมายเพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการเข้ ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อ จั ดจ้ า งภาครั ฐ เพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ า มามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐให้ เกิดขึ้นได้ จริงในทางปฏิบัติจึงมีความสาคัญ
ที่รัฐจะต้ องดาเนินการเป็ นลาดับต้ นๆ ภายหลังการมีผลใช้ บังคับของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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