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บทคดัย่อ 

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณของ

แผ่นดินจ านวนมหาศาลแล้ว ยังเป็นกระบวนการที่กระทบต่อความผาสกุของประชาชนในประเทศ

อกีด้วย แต่ในทางกลับกนั จะเหน็ได้ว่า การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบ

ในทางลบต่อระบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากหากพิจารณา  

ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของไทยในปัจจุบัน จะพบว่าเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก และนับเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่

ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทย 

เป็นกระบวนการที่มีข้ันตอนค่อนข้างซับซ้อนและไม่ค่อยถูกตรวจสอบมากนัก จึงก่อให้เกิดการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว นับเป็นคร้ังแรกของ

ประเทศไทยที่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจ้างในระดับพระราชบัญญัติ และก่อให้เกดิ

ผลดีต่อกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในหลายประการกต็ามแต่เมื่อศึกษา ในรายละเอียดของ

บทบัญญัติตามที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับพบว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏบัิติเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติในหลายประการ ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาในเร่ืองการก าหนดขอบเขตของหน่วยงานหรือการก าหนดเงินงบประมาณที่อยู่

ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ปัญหาในเร่ืองการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการที่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ส่งผลให้กระบวนการจัดซ้ือจัด
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จ้างภาครัฐขาดความโปร่งใส ไม่มีประสทิธิภาพ ประสทิธผิล ท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามที่ก  าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเฉพาะ “ส่วนราชการ” ซ่ึง       

ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มิให้มีการรวมศูนย์

อ านาจไว้ที่กระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้งเห็นควรให้มีการตรากฎหมายล าดับรอง              

อันได้แก่ ระเบียบ หรือกฎ ที่ก  าหนดกระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  

ค าส าคญั การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, 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 

 

บทน า 

  นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว นับเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยที่มีการตรา

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างในระดับพระราชบัญญัติ และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

ก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในหลายประการก็ตาม แต่เมื่ อศึกษา 

ในรายละเอยีดของบทบัญญัติตามที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับพบว่า การบังคับใช้

พระราชบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวในหลายประการ ดังน้ี  

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

จะพบว่า ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ได้เปล่ียนแปลงไปจากขอบเขตการใช้บังคับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 ในอดีต เ น่ืองจากขอบเขตการใช้ บังคับพระราชบัญญัติการจัด ซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขจากค าว่า “ส่วนราชการ” เป็นค าว่า 

“หน่วยงานของรัฐ” ซ่ึงค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นค าที่มีความหมายกว้างกว่าค าว่า “ส่วนราชการ” 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับในอดีต กล่าวคือ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกจิ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือใน

ก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง3 

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาในด้านเงินงบประมาณ จะพบว่า “เงินงบประมาณ” ตามความหมาย 

ที่ก  าหนดในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กม็ีความ

แตกต่างจาก “เงินงบประมาณ” ตามความหมายที่ก  าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

                                                           
3
 พระราชบญัญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4. 



 

 

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับในอดีตด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ “เงินงบประมาณ” ตาม

ความในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะหมายความ

ถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคง

คลัง เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และ

เ งิน  ภา ษีอากร ค่าธรรมเ นียม หรือผลประโ ยชน์อื่ นใดที่ ตกเ ป็นรายไ ด้ของราชการ 

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเกบ็ตามกฎหมาย และให้

หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง4  

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การที่เน้ือหาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับให้รวมถึงรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซ่ึงมี

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซ่ึงแต่เดิมองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

เหล่าน้ี เคยมีระเบียบ และมีอ านาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกบักระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นของ

ตนเอง เพ่ือให้เข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ย่อมส่งผลกระทบต่อความคล่องตัว และความเป็นอิสระใน

การบริหารงานขององค์กรต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ทุกรูปแบบที่มีอยู่ใน

ประเทศไทย ซ่ึงมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการในการเกิดรัฐวิสาหกิจ หรือ

วิวัฒนาการในการเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีที่มาจากเจตนารมณ์ของการ

จัดต้ังองค์กรที่ประสงค์จะให้หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการบริหารงานเป็นของ

ตนเอง ไม่ขึ้นต่อรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี กลับกลายเป็นต้องมาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน 

คือ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงถูกควบคุมโดย

บุคคลเพียงคนเดียว คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว และมีอ านาจในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

อนัจะเป็นการบัญญัติกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดต่อแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดต้ังองค์กร

ทางปกครอง ในรูปแบบของรัฐวิสาหกจิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเน้ือหาของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว

ก าหนดขอบเขตของการใช้บังคับให้บังคับใช้กบัหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ซ่ึงหมายความรวมถึง

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยมิได้ค านึงถึงเหตุผล ความเป็นมา และ

วิวัฒนาการในการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว เน่ืองจากหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีรูปแบบขององค์กร ลักษณะการ

                                                           
4
 พระราชบญัญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4. 



 

 

ด าเนินงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง แตกต่างจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ดังน้ัน 

การที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่มีรูปแบบ ลักษณะการด าเนินงาน และ

วัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กรที่แตกต่างกนั ต้องปฏบัิติตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ

เดียวกัน มีหลักเกณฑ์ มาตรฐานเดียวกัน ย่อมส่งผลท าให้การบริหารพัสดุของรัฐวิสาหกิจ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ ขาดความคล่องตัว ไม่สามารถด าเนินกิจการของ

องค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง หรือต้องประสบปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่

ส่งผลท าให้องค์กรดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือมิให้การจัดซ้ือ  

จัดจ้างขององค์กรต้องสะดุดหยุดลงหรือได้รับผลกระทบมากเกินสมควร หรือต้องด าเนินการขอ

ยกเว้นการปฏบัิติตามพระราชบัญญัติในเร่ืองต่างๆ ไปยังคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมก ากบัดูแลการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว อนั

ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในการด าเนินงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และด้วยปัญหาประการต่างๆ ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศแทบทั้งสิ้น ซ่ึงมี

ความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญ และต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน 

  2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกตรา

ขึ้ นมาโดยมีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายเพ่ือให้การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏบัิติ เพ่ือให้การปฏบัิติเกี่ยวกับ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้

มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เข้ามาด าเนินการเพ่ือควบคุมก ากบัดูแลเกี่ยวกบักระบวนการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ5 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ6 คณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะเบียนผู้ประกอบการ7 คณะกรรมการความร่วมมือ

ป้องกนัการทุจริต8 และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน9 ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายที่

ก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

                                                           
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนท่ี 1 
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนท่ี 2 
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนท่ี 3 
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนท่ี 4 
9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนท่ี 5 



 

 

ส่งผลท าให้ระบบการบริหารงานและการควบคุมตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งหมด ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่มีอ านาจ

สูงสุดในการพิจารณา วินิจฉัย และให้ความเหน็หรือตัดสินในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการปฏบัิติตาม

พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงการคลัง ซ่ึงก ากบัดูแลโดยบุคคลคนเดียวกัน 

คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

  นอกจากน้ี ด้วยผลจากการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐในทุกรูปแบบต้องตกอยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลท าให้ในกรณีที่มี

การร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ เร่ืองที่ถูกร้องเรียนของทุกหน่วยงาน

ทั่วประเทศไทย กต้็องถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

ซ่ึงการรวมศูนย์อ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนไว้ที่คณะกรรมการเพียงชุดเดียว  

ไม่มีการกระจายอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเดิมมี

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่ก  ากับดูแลที่มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

ต่างๆ อาจจะส่งผลท าให้การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเกิดความล่าช้า ต้องหยุดชะงักได้ในบาง

โครงการ เน่ืองจากเมื่อมีการร้องเรียนการไม่ปฏบัิติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎกระทรวง 

และเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การจัดซ้ือ

จัดจ้างหรือโครงการที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวจะต้องชะลอการด าเนินการไปก่อนจนกว่าจะมีผลการ

วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน อันจะก่อให้เกิดความล่าช้าใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้ในบางกรณี เช่น  

ท าให้เกิดกรณีการส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า ซ่ึงผลกระทบที่ตามมา หากเป็นงานก่อสร้างผู้รับจ้างกจ็ะ

อาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าว เป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง อันเน่ืองมาจากความ

บกพร่องของหน่วยงานราชการที่ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างล่าช้า หรือกรณีการก่อสร้างสาธารณปูโภคที่

มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ กอ็าจจะต้องหยุดชะงัก หรือถูกชะลอการ

ด าเนินการไว้จนกว่าจะมีผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการจัดท าหรือการ

ให้บริการสาธารณะของรัฐบาล ทั้งยังกระทบต่อการบริหารงบประมาณของแผ่นดินอกีด้วย  

 ทั้งน้ี จากการศึกษา ผู้เขียนพบข้อเทจ็จริงที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการก าหนด

โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยนายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบุว่า จากรายงาน

พบว่า หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปิดให้มี

การอุทธรณ์ ส่งผลให้ล่าสดุมีการอุทธรณ์การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐกว่า 1,000 เร่ือง เอกชนบางราย

ใช้ช่องทางกฎหมายน้ีด้วยเจตนาไม่ดี หรือด้วยเจตนาไม่สจุริต ใช้สทิธอิุทธรณ์ในทุกกรณี ส่งผลท า

ให้รัฐเสียหายเดินหน้าโครงการต่อไม่ได้ เบิกจ่ายเงินไม่ได้ เช่น ผู้แพ้ประมูลย่ืนอุทธรณ์ ท าให้งาน



 

 

ต้องล่าช้าออกไป ใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า 2 เดือน จึงแล้วเสรจ็ การอุทธรณ์ที่เกดิข้ึน ท าให้

การจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐใช้เวลายาวนานกว่ากฎหมายเก่า ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าสุด            

ต ่ากว่าเป้าหมายพอสมควร10 

 ดังน้ัน การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวที่ก  าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ โดยให้รวมศูนย์อ านาจไว้ที่กระทรวงการคลังเพียงองค์กรเดียว จึงไม่สอดคล้องกับ

หลักการกระจายอ านาจ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่รัฐได้โอนอ านาจหน้าที่ของรัฐไปให้แก่นิติบุคคลอื่นตาม

กฎหมายมหาชน เพ่ือด าเนินการหรือจัดท ากิจกรรมบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระ  

ในการด าเนินการดังกล่าว เป็นความจ าเป็นของรัฐที่ต้องกระจายอ านาจเพ่ือแบ่งเบาภาระการจัดท า

บริการสาธารณะของรัฐ และเพ่ือความเหมาะสมในการจัดท าบริการสาธารณะหรือการด าเนินการ

บางอย่างที่เป็นเร่ืองทางเทคนิค ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานโดยเฉพาะ

ทางด้านการคลัง อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จึ งควรอ ยู่ภายใต้การควบคุมของ รัฐ 

ในลักษณะของการควบคุมก ากบั ไม่ใช่อ านาจควบคุมบังคับบัญชา ซ่ึงตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย

แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักการกระจายอ านาจ จะต้องมีความเป็นอิสระและ

สามารถด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการบริหารจัดการองค์กรของตนได้อย่างสมบูรณ์  

  3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยภาคประชาชนในประเทศไทยน้ัน เร่ิมมีความส าคัญ

อย่างเหน็ได้ชัดตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็น

ต้นมา ซ่ึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ และตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐเป็นอย่างย่ิง โดยจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร

อิสระขึ้ นเป็นจ านวนมาก เพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาล อาทิ  ศาลรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงการเพ่ิมอ านาจหรือการ

ให้สิทธิแก่ประชาชนในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐในทุกระดับ ซ่ึงการตรวจสอบ

การใช้อ านาจรัฐ หรือการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐโดยภาคประชาชน  

ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชน หรือกลุ่มบุคคลน้ัน ถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะ

เจ้าของประเทศ หรือเจ้าของอ านาจอธิปไตย หรือในฐานะเจ้าของเงินงบประมาณ11 เพ่ือเข้ามามี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ใช้อ านาจรัฐ ไม่ให้กระท า ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
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 เนื่องจากเงินงบประมาณของประเทศที่ใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างหรือใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐ ส่วนหนึ่ง

ได้มาจากการจัดเกบ็ภาษีจากประชาชนในประเทศ 



 

 

ประเทศชาติ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งน้ี ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยฉบับต่างๆ ได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองไว้  

  จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึง

เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในปัจจุบัน พบว่า มีบทบัญญัติที่ก  าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชน

และชุมชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รวมตลอดทั้งการตัดสนิใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน ซ่ึง

การที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่างๆ จ าต้องมีบทบัญญัติที่ ให้การรับรอง

หลักประกนัสทิธกิารมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐาน

ของพลเมืองในประเทศไว้น้ัน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างย่ิง เพราะถือเป็นการรับรองหลักการ

ตามทฤษฎีกฎหมายมหาชนในเร่ืองหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังเป็นการช้ีให้เหน็ถึง

ความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ 

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่อาจจะส่งผลดีต่อระบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอกีด้วย  

  อย่างไรกต็าม แม้ปัจจุบันจะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ก  าหนดสิทธิการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาค

ประชาชนมี ส่วนร่วมในการสัง เกตการณ์ขั้ นตอนหน่ึงขั้ นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ของหน่วยงานของรัฐกต็าม แต่เมื่อพิจารณาเน้ือหาของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

รวมถึงระเบียบ และกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดับรอง กลับยังไม่มีการก าหนด

รูปแบบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการต่างๆ เพ่ือรับรองสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐและตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามที่ก  าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเป็นรูปธรรม 

ส่งผลท าให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังกล่าว ไม่สามารถที่จะคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐได้อย่างแท้จริง  

  ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการ

ก าหนดหน้าที่ให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจ

รัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่น

ใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน รวมถึงมีการก าหนดบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แต่

ปัจจุบันกลับไม่มีกฎหมายล าดับรองที่ก  าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระบบการใช้สิทธิ



 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 บัญญัติรับรองไว้ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงสิทธกิารมีส่วนร่วมของประชาชนที่

มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการบังคับใช้กฎหมายในฉบับน้ันๆ เน่ืองจากประชาชนไม่

สามารถเข้าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้อย่างแท้จริง  การ

กระท าดังกล่าวจึงถือเป็นการไม่เคารพต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพราะหากไม่มีการจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมในทางปฏบัิติ กจ็ะท า

ให้วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ กไ็ม่สามารถที่จะกระท าได้การบัญญัติกฎหมายในลักษณะน้ี จึงเป็น

เพียงแค่การก าหนดกฎหมายที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิด

ช่องว่างทางกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจะกล่าวอ้างได้ว่า หน่วยงานของตนยังไม่จ าเป็นจะต้องจัด

ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของหน่วยงานของรัฐ หรืออาจจะส่งผลต่อการตีความกฎหมายว่าแนวทางการปฏบัิติในหน่วยงาน

ของตนที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดแล้วตามที่หน่วยงานของตนก าหนดข้ันตอนข้ึนมาเอง เน่ืองจากไม่มี

กฎหมายกลางที่ก  าหนดข้ันตอน กระบวนการ หรือวิธีการให้หน่วยงานต้องปฏบัิติตาม อีกทั้ง ยัง

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานการจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐตามกฎหมายที่เกดิข้ึนในประเทศไทย เป็นไปโดยมีมาตรฐานเดียวกนัหรือไม่ เป็นไป

โดยเสมอภาคเทา่เทยีมกนัในทุกหน่วยงาน หรือทุกภาคส่วนหรือไม่ อย่างไร 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนขอน าเสนอ

ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

  1) ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้มีการแก้ไขขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับเฉพาะ “ส่วนราชการ” ซ่ึงไม่รวมถึง

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เน่ืองจากผู้เขียนเห็นว่ารัฐวิสาหกิจ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีรูปแบบ ลักษณะการบริหารงาน รวมถึง

วัตถุประสงค์การจัดตั้งแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก าเนิด

ขึ้นของรัฐวิสาหกิจและการด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีบ่อเกิดส าคัญมาจากความพยายามของรัฐ

ในการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐที่วางไว้ ซ่ึงแนวทางหรือ

นโยบายในทางเศรษฐกิจกมี็ฐานที่มาและปัจจัยในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจอยู่หลาย



 

 

ประการ ทั้งเหตุผลในทางการเมือง การสงครามที่ท  าลายระบบเศรษฐกิจลง การธ ารงรักษาซ่ึง

ความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชนในชาติ หรือแม้กระทั่งการหารายได้เข้ารัฐ รัฐวิสาหกิจจึงถือเป็น

เคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่รัฐใช้ในการด าเนินการตามแนวนโยบายทางเศรษฐกจิที่รัฐก าหนด ซ่ึงมีความ

จ าเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการ หรือมีข้ันตอน หลักเกณฑ์ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่แตกต่าง

จากระบบราชการทั่วไปที่มีข้ันตอน กระบวนการค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความเคร่งครัด

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังน้ัน การที่จะให้รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น จึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศที่อาศัยกลไกการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงระบบการให้บริการ

สาธารณะด้านสาธารณูปโภคและอุปโภคแก่ประชาชนในภาคพ้ืนที่การให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้    

2) ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการแก้ไขโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่มี

หน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มิให้มีการรวมศูนย์อ านาจ

ไว้ที่กระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียว เน่ืองจากหากมีการก าหนดให้ทุกข้อร้องเรียนที่เกดิข้ึน

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องถูกส่งมายังคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยแต่เพียงองค์กรเดียว กจ็ะส่งผลท าให้การ

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐต้องหยุดชะงัก และเกิดความล่าช้า อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

พัสดุในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่จ าเป็นต้องอาศัยความ

คล่องตัวและความรวดเรว็ในการด าเนินงาน โดยผู้เขียนเหน็ควรให้มีการคืนอ านาจดังกล่าวให้แก่

คณะกรรมการที่มีอ านาจก ากับดูแลหน่วยงานน้ันๆ เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยและสั่งการใน

เร่ืองดังกล่าวได้เอง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมการองค์การมหาชน ซ่ึง

เป็นผู้มีอ านาจในการวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของรัฐวิสาหกจิหรือองค์การ

มหาชน น้ันๆ เ พ่ือ เ ป็นการกระจายอ านาจในกา รพิจารณาอุทธรณ์ ข้อ ร้องเ รียนมิ ใ ห้ 

รวมศูนย์อ านาจอยู่ที่คณะกรรมการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเพียงคณะเดียว ทั้งน้ี เน่ืองจาก

รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชนบางองค์การ ต่างกถ็ือเป็นเคร่ืองมือของรัฐที่ใช้ในการประกอบการ

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการที่รัฐจัดต้ังองค์กรต่างๆ เหล่าน้ีขึ้ นมาด าเนินกิจการงานด้านน้ี เน่ืองจาก

เคร่ืองมือด้ังเดิมของรัฐที่เป็นส่วนราชการแบบด้ังเดิมไม่เหมาะสมที่จะด าเนินงานในทางเศรษฐกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพได้ เพราะส่วนราชการดั้งเดิม ล้วนถูกจัดตั้งขึ้ นเพ่ือด าเนินงานด้านการ

ปกครองของรัฐทั้งสิ้ น ซ่ึงลักษณะของงานด้านปกครอง และลักษณะของงานด้านเศรษฐกิจก็

แตกต่างกันอย่างมาก โดยความแตกต่างประการหน่ึง คือ วิธีการด าเนินงาน กล่าวคือ งานทาง

เศรษฐกิจน้ัน ต้องอาศัยความคล่องตัวในการตัดสินใจด าเนินการและในด้านการเงินเช่นเดียวกับ



 

 

วิสาหกิจของเอกชน ขณะที่งานปกครองต้องกระท าโดยรัดกุมภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของ

กฎหมาย ดังน้ัน รัฐจึงต้องจัดลักษณะองค์การของวิสาหกจิมหาชนให้แตกต่างจากลักษณะของส่วน

ราชการและให้มีความใกล้เคียงกับลักษณะของวิสาหกิจเอกชนมากที่สุด การต้องอยู่ภายใต้ระบบ

การจัดระเบียบบริหารราชการซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ ซับซ้อน ไม่คล่องตัว ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ 

  3) ผู้เขียนเห็นควรให้มีการตรากฎหมายล าดับรอง อันได้แก่ ระเบียบ หรือกฎ ที่

ก  าหนดกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑใ์นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยและพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้ แต่

ปัจจุบันกลับไม่มีกฎหมายล าดับรองที่ก  าหนดกระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ในการเข้าถึง

สทิธดิังกล่าวของประชาชน ส่งผลท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิของตนในการเข้ามามีส่วนร่วม

เพ่ือตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐต้องให้

ความส าคัญและต้องตระหนักถึง โดยองค์กรภาคประชาชน นับได้ว่าเป็นองค์กรหน่ึงที่มีส่วนช่วย

ในการสอดส่องดูแลมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ อันเป็น

ปัญหาส าคัญประการหน่ึงที่ประเทศไทยต้องประสบอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงวัตถุประสงค์ส่วนหน่ึงในการ

ตราพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กเ็พ่ือป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชัน และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ัน การตรากฎหมายเพ่ือ

ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

สอดส่องดูแลการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เกิดข้ึนได้จริงในทางปฏบัิติจึงมีความส าคัญ

ที่รัฐจะต้องด าเนินการเป็นล าดับต้นๆ ภายหลังการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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