ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
ปรุฬห์ รุจนธํารงค์
แผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
สถานการณ์
1. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมีร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. .... (จากเดิมมีแนวคิดทีจ่ ะยกระดับจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเป็ นพระราชกฤษฎีกา
เท่านัน้ โดยมีรา่ งพระราชกฤษฎีกา 29 ตุลาคม 2550)
2. ร่างพระราชบัญญัตขิ องกรมบัญชีกลางนี้ มีการรับฟงั ความเห็นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ
ห้องกรุงธนบอลลูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ, รับฟงั ความเห็นจากภาคเอกชน ณ ห้องประชุม
ชัน้ 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25581
3. มีห นั ง สือ แจ้ง ไปหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งให้ต อบแบบสอบถามความคิด เห็น และให้ส่ง คืน
กรมบัญชีกลางทางโทรสารหมายเลข 02-1277186
และทางไปรษณีย์ภายในวันอังคารที่ 20
มกราคม พ.ศ.2558
4. มีขา่ ว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับชีแ้ จงความคืบหน้าของ
ร่างพระราชบัญญัติ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
4.1. ร่างพ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4.2. กําหนดกรอบการปฏิบตั งิ านอย่างกว้างๆเพื่อเป็ นมาตรฐานกลาง สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการ
ดํา เนิ นการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริห ารพัสดุของหน่ วยงานของรัฐ ทุกแห่ง ซึ่ง จะทํา ให้ก าร
ดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ยังเป็ นหลักประกัน
ในการปฏิบตั ริ าชการให้เป็ นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4.3. นักลงทุนต่างประเทศต้องการอยากให้รฐั บาลออกกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทัง้ หมด เพื่อให้เกิดความมันใจเกี
่
่ยวกับความเป็ นธรรมในการเข้าร่วมประมูลการลงทุน ใน
โครงการต่ า งๆของทุ ก ส่ ว นราชการ เพราะป จั จุ บ ัน การจัด ซื้อ จัด จ้า งของส่ว นราชการจะ
ดําเนินการผ่านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักนายกรัฐมนตรี และ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งก็จะมีระเบียบจัดซื้อเป็ นของตัวเอง แต่ต่อไป จะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อเป็ นมาตรฐาน
กลางในการจัดซือ้ จัดจ้างของทุกหน่วยงานภาครัฐ
4.4. ใช้กบั หน่ วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการ ส่วนภูมภิ าค ราชการส่วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การ มหาชน องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนู ญ มหาวิทยาลัยในการกํากับของรัฐ หน่ วยงานอิสระของรัฐ และ หน่ วยงานอื่นที่
กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่องค์กรตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจที่
RYT9. ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิ ดโครงการรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ.จัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ. http://www.ryt9.com/s/prg/2084363 (2 กุมภาพันธ์ 2558)
1
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ดําเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ทีม่ ลี กั ษณะการผลิตหรือจําหน่ าย หรือบริการเพื่อหา
รายได้ การดําเนินการจัดหายุทโธปกรณ์ และการบริการทางทหารโดยวิธรี ฐั บาลต่อรัฐบาล และ
การดําเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ที่สญ
ั ญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
4.5. เพิ่ม บทลงโทษสํา หรับ ผู้ท่ีก ระทํา ความผิด ในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ซึ่ง เป็ น นโยบายของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มบี ทลงโทษถึงบุคคลที่เป็ นผูส้ งการระดั
ั่
บ
สูงสุด เพราะปจั จุบนั กระบวนการลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนัน้ มักจะสาวไม่ถึงผู้ท่สี งการ
ั่
กล่ า วคือ ผู้ท่ีไ ด้ร บั โทษมัก จะเป็ น ข้า ราชการระดับ ล่ า งๆ เท่ า นั น้ ทัง้ นี้ บทลงโทษ ในร่า ง
กฎหมายกําหนดว่า กรณีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้โดยมิชอบ
เพือ่ ให้ความเสียหายแก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ด หรือ ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม พระราชบัญญัติ
นี้ โดยทุจริต ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับ การกระทําความผิดนัน้ หาก
กระทําความผิดนัน้ เกิดจากการ สังการ
่
หรือไม่สงการของผู
ั่
ม้ อี ํานาจหน้าที่ รับผิดชอบในการ
ดําเนินเรือ่ งนัน้ ผูม้ อี าํ นาจหน้าทีน่ นั ้ ต้องรับโทษเป็ นสองเท่าของความผิด ทีก่ าํ หนดไว้2
4.6. กําหนดให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ มา จํานวน 5 ชุด ได้แก่3
4.6.1. คณะกรรมการนโยบาย การจัด ซื้อ และการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ มีร ัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงการคลัง เป็ น ประธาน มีอํา นาจ หน้ า ที่ใ นการกํ า หนดนโยบาย วางระเบีย บ
หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางปฏิบ ัติ จัด ทํา รายงานเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามพ.ร.บ.นี้ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีและอื่นๆ
ั หาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ มีป ลัด
4.6.2. คณะกรรมการวินิ จ ฉัย ป ญ
กระทรวงการคลังเป็ นประธาน มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการวินิจฉัยปญั หาข้อหารือ อนุ มตั ยิ กเว้น
หรือ ผ่อนผันการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีอ่ อกตามความในพ.ร.บ.นี้และอื่นๆ
4.6.3. คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการ มีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็ น ประธาน มีอํานาจหน้ าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกํา หนดราคากลาง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการขึ้ น ทะเบี ย น และการเพิ ก ถอนทะเบี ย น
ผูป้ ระกอบการ และ อื่นๆ
4.6.4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน มี
อํานาจหน้าทีใ่ นการกําหนดแนวทาง และ วิธกี ารในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือ

ร่างพระราชบัญญัตทิ ส่ี ง่ ไปรับฟงั ความเห็นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงยุตธิ รรม อธิบดีกรมการปกครอง เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2558 ยังไม่มบี ทลงโทษในร่างกฎหมายดังกล่าว
3
ร่างพระราชบัญญัตทิ ส่ี ง่ ไปรับฟงั ความเห็นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงยุตธิ รรม อธิบดีกรมการปกครอง เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2558 มีเพียงคณะกรรมการนโยบายเท่านัน้ ซึ่งน่ าแปลกใจว่าเนื้อหาที่เป็ นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเหล่านี้มอี ยู่ในฉบับที่เป็ นร่างพระราชกฤษฎีกามาก่อนเท่านัน้ (ร่างกฎหมายทีร่ บั ฟงั ความเห็นเป็ นอีก
อย่าง แต่รา่ งกฎหมายทีจ่ ะใช้เป็นอีกอย่างซึง่ ไม่ได้รบั ฟงั ความเห็น)
2
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ป้ องกัน การทุ จ ริต ในการจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ การคัด เลือ กโครงการ การคัด เลือ กผู้
สังเกตการณ์ และอื่นๆ
4.6.5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน มี
อํานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และ อื่นๆ
5. นายประมนต์ สุธวี งศ์ ประธานกรรมาธิการปฏิรปู การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 1 ชัน้
3 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดี
กรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตําแหน่ งทีป่ รึกษา
ด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมประชุมและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นดังนี้
5.1. การยกระดับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2534 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ขึน้ เป็ นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ โดยมีผลบังคับใช้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ หมด
5.2. การแต่งตัง้ คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัตฯิ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปญั หาการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ
คณะกรรมการกํ า กับ ราคากลางและขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
5.3. กําหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะของการทํา
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
5.4. การนํ าเกณฑ์ Price Performance มาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พิจารณาคุณ
ภาพประกอบราคาได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ราคาตํ่าสุดเสมอไป
5.5. การมีบทกําหนดโทษ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (ฉบับทีส่ ง่ ไปให้
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเห็นเมือ่ 7 มกราคม 2558) มีขอ้ สังเกต ดังนี้
1. ไม่มขี ้อผ่อนปรนการสนับสนุ นกิจการภายในประเทศ (สอดคล้องกับที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่า นักลงทุนต่ างประเทศต้องการอยากให้รฐั บาลออกกฎหมายที่
่
่ยวกับความเป็ นธรรมในการ
เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐทัง้ หมด เพื่อให้เกิดความมันใจเกี
เข้าร่วมประมูลการลงทุนในโครงการต่างๆของทุกส่วนราชการ) หน่ วยงานที่ได้รบั ผลกระทบ
เช่น องค์การเภสัชกรรม
2. ใช้กบั การจัดซือ้ จัดจ้างทุกวิธกี าร ไม่ขน้ึ กับวงเงินจัดซือ้ จัดจ้าง เดิมแต่ละวิธมี เี งือ่ นไขในการใช้
ดังนี้
เอกสาร 15 พ.ค.2558

หน้า 3

1) วิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง ซึง่ มีราคาไม่เกิน 1 แสนบาท
2) วิธสี อบราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง ซึง่ มีราคาตัง้ แต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน
2 ล้านบาท
3) วิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง ซึง่ มีราคาเกิน 2 ล้านบาท
4) วิธพี เิ ศษ ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 1 แสนบาท และเป็ นพัสดุทต่ี ้อง
ซื้อเร่ง ด่ว น หรือเป็ นพัส ดุ ท่ีใ ช้ใ นราชการลับ หรือเป็ น พัส ดุ ท่ีมีค วามต้อ งการใช้เ พิ่ม
(repeat order) ในสถานการณ์ทจ่ี ําเป็ น หรือเป็ นพัสดุทจ่ี ําเป็ นต้องซื้อโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ หรือกรณีเป็ นงานจ้าง เป็ นงาน
ทีต่ อ้ งจ้างผูม้ ฝี ี มอื โดยเฉพาะ หรือผูม้ คี วามชํานาญพิเศษ และเป็ นงานซือ้ หรือจ้างทีใ่ ช้วธิ ี
อื่นแล้วไม่ได้ผลดี
5) วิธกี รณีพเิ ศษ ได้แก่ การซื้อการจ้างจากส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ
6) วิธปี ระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การซื้อการจ้างครัง้ หนึ่ง ซึ่งมีราคาตัง้ แต่ 2
ล้านบาทขึน้ ไป
กรณี ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในต่างประเทศ4
(1) อิ นเดีย
ประเทศกําลังพัฒนาใช้การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐเป็ นเครือ่ งมือในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ทัง้ การจัดซื้อสินค้าภายในท้องถิน่ การใช้สทิ ธิพเิ ศษด้านราคา (price preference) หรือมี
มาตรการพิเศษ
อินเดียมีมลู ค่าการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐเกือบร้อยละ 135 ในขณะทีม่ กี ารประมาณว่าการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐทัวโลกโดยทั
่
วไปคิ
่ ดเป็ นร้อยละ 25-30 ของจีดพี 6ี ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของ
อินเดีย มากกว่าร้อยละ 50 เป็ นเรื่องการป้องกันประเทศ ทางรถไฟ การสื่อสาร เป็ นเรื่องด้านสุขภาพ
ร้อยละ 267 หากเจาะเฉพาะเรือ่ งการจัดซือ้ ยาเป็ นเงินถึงร้อยละ 0.1 ของจีดพี 8ี
4

พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์, วรรณภา ไกรโรจนานันท์, รังสรรค์ ศิรชิ ยั และปรุฬห์ รุจนธํารงค์. รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการข้อเสนอผลกระทบจากการเจรจา Thai-EU FTA ทีม่ ผี ลต่อการจัดหายาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง (สัญญาเลขที่ 54-00-1001/กพย.02-019 ). แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา, 2557
5
Geethanjali Nataraj. Why can’t India and the EU sign an FTA? (June 14, 2013).
http://www.eastasiaforum.org/2013/06/14/why-cant-india-and-the-eu-sign-an-fta/
6
Centre for International Trade, Economics & Environment. Government Procurement in India: Domestic
Regulations
&
Trade
Prospects.
CUTS
International,
2012.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/186988/GovtProcurementinIndia
DomesticRegulations-1.pdf page 1
7
เรือ่ งเดียวกัน หน้า 32
8
เรือ่ งเดียวกัน หน้า 205
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ศาลฎีกาของอินเดียได้เคยตัดสินเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐซึง่ พอเป็ นแนวหลักในการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ เช่น ต้องมีความสอดคล้องกัน (conformity) ไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ถือว่าเป็ นการขัดต่อ
รัฐธรรมนู ญ การตัดสินใจจะต้องมีการบันทึกบทพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต้องมีความจําเป็ นเหมาะสม เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีอํานาจหน้าที่หรือได้รบั มอบหมาย
ต้องมีความยุตธิ รรม นอกจากนี้ General Financial Rules, 2005 (GFR)9 ข้อ 137, 160, 161 ยัง
กําหนดกิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างต้องนํ าไปสู่ความมีประสิทธิผล คุม้ ค่า และโปร่งใส ยุตธิ รรม เสมอ
ภาค ส่งเสริมการแข่งขันในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ10 กรณีฉุกเฉินหากมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจะต้องมี
บันทึกเกี่ยวกับการตัดสินใจและให้ผมู้ อี ํานาจตัดสินใจรับรอง11 นอกจากนี้อนิ เดียได้มกี ารให้สทิ ธิพเิ ศษ
แก่ธุรกิจขนาดจิว๋ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยการให้สทิ ธิพเิ ศษด้านราคา (price preference) ร้อยละ
5-15 สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ประเด็นกังวลเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของอินเดียเมื่อมีการตกลงการค้าเสรีกบั
สหภาพยุโรป กล่าวคือ หากมีการยอมรับข้อตกลงนี้จะมีผลต่อการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของประเทศ ไม่ว่า
จะเป็ นด้านทางรถไฟ พลังงาน สื่อสาร การก่อสร้าง ด้านสุขภาพ ซึ่งจะผูกพันถึงภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ บางเรื่องยังเป็ นเรื่องความมันคงของชาติ
่
หากมองถึงการเข้าถึงตลาด เมื่อมอง
กลับกันถึงการเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสหภาพยุโรปทําได้ยาก เนื่องมาจากสหภาพ
ยุโรปได้มกี ารใช้วธิ กี ดี กันอย่างอื่น เช่น การใช้มาตรฐานที่สูงกว่าประเทศกําลังพัฒนา ทําให้ผูผ้ ลิตใน
ประเทศกําลังพัฒนาไม่สามารถกระทําตามมาตรฐานได้ เงื่อนไขการเจรจาของสหภาพยุโรปที่ให้ตดั
ข้อความทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นผูผ้ ลิตภายในประเทศก่อนออกไปจากข้อกําหนดการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอาจจะต้องกําหนดชดเชยให้มกี ารชดเชยสนับสนุ นธุรกิจท้องถิ่นซึ่งไม่ได้ทําสัญญากับภาครัฐ
นอกจากนี้หากอินเดียได้ตกลงอย่างไรกับสหภาพยุโรปแล้ว ประเทศอื่นทีต่ อ้ งการเจรจาการค้าเสรีจะต้อง
การทําสัญญาในลักษณะเดียวกันด้วยเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความไม่เลือกปฏิบตั 12ิ
อินเดียได้มรี า่ งกฎหมายทีม่ ชี ่อื ว่า The Public Procurement Bill, 2012 (Bill No. 58 of
2012) ซึง่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอในรัฐสภา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2012 ซึง่ จะใช้
กับการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐในส่วนกลางทุกส่วน, Public Sector Undertakings และองค์กรในความ
ควบคุมหรือสนับสนุ น แต่กฎหมายนี้ได้มขี อ้ ยกเว้นไม่ใช้กบั การจัดซือ้ ทีม่ มี ลู ค่าตํ่ากว่า 5 ล้านรูปี (fifty
lakh rupees) หรือมีมูลค่าสูงกว่าซึ่งจะต้องประกาศกําหนดชัน้ ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง (เดิม
General Financial Rules, 2005 กําหนดไว้ทม่ี ลู ค่า 1 ล้านรูปี) ไม่ใช้บงั คับกับการจัดซือ้ ตามความ

9

General Financial Rules, 2005 http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_expenditure/gfrs/GFR2005.pdf (accessed
on October6, 2013)
10
Centre for International Trade, Economics & Environment, อ้างแล้ว หน้า 42-44
11
Centre for International Trade, Economics & Environment, อ้างแล้ว หน้า 45
12
Third World Network. Government Procurement in the EU-India FTA: Dangers for India.
http://www.twnside.org.sg/title2/FTAs/info.service/2012/fta.info.233.htm (accessed on October1, 2013)
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จํา เป็ น ในการบริห ารจัด การภัย พิบ ัติ ตามรัฐ บัญ ญัติก ารจัด การภัย พิบ ตั ิ ค.ศ.200513 การจัด ซื้อ ที่มี
วัตถุประสงค์ดา้ นความมันคงของชาติ
่
ทัง้ นี้หลักเกณฑ์วธิ กี ารเป็ นไปตามทีร่ ฐั บาลกลางกําหนด
หลักเกณฑ์พ้นื ฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส มีความ
ยุตธิ รรม มีแนวประมูลทีเ่ ป็ นธรรม ส่งเสริมการแข่งขัน ราคาประมูลทีไ่ ด้ต้องสมเหตุผลและมีคุณภาพ
เป็ นทีต่ อ้ งการ มีกลไกป้องกันการทุจริต14
หากพิจารณาความแตกต่างของร่างกฎหมาย The Public Procurement Bill, 2012
ฉบับนี้กบั United Nations Commission on International Trade Law’s model procurement law
(UNCITRAL Law)15 และ World Trade Organisation’s Agreement on Government Procurement
(GPA) จะพบว่า16
(1) ยังมีจุดต่างตรงที่ UNCITRAL ใช้กบั การจัดซื้อสาธารณะทุกรายการ และ
GPA เป็ นไปตามทีต่ กลง แต่ The Public Procurement Bill, 2012 ยังมีขอบเขตแค่การจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐในส่วนกลางทุกส่วน, Public Sector Undertakings และ องค์กรในความควบคุมหรือสนับสนุน
(2) ข้อยกเว้นของการจัดซื้อ UNCITRAL ให้เป็ นไปตามข้อตกลง ส่วน GPA
ยกเว้นการจัดซื้อที่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าที่กําหนด และการช่วยเหลือจากนานาชาติ แต่ The Public
Procurement Bill, 2012 ได้มกี ารยกเว้นในกรณีภยั พิบตั ิ ดังนัน้ หากมีการเจรจา จะต้องมีการตกลงใน
ส่วนข้อยกเว้นการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
(3) การตีพมิ พ์การประกวดราคา ใน The Public Procurement Bill, 2012
กําหนดแสดงบนเว็บไซต์หรือตามทีก่ ฎหมายลําดับรองกําหนด ส่วน UNCITRAL และ GPA ให้เป็ นไป
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
รัฐสภาสหภาพยุโรปได้มรี ายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2011 ว่าได้เชิญชวนให้
อินเดียเห็นด้วยกับการรวมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการเจรจาการค้าเสรี เพื่อให้อนิ เดียมีความ
โปร่งใส ยุตธิ รรม และเปิ ดโอกาสให้ภาคธุรกิจจากสหภาพยุโรปเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐได้17
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Disaster Management Act, 2005
The Public Procurement Bill, 2012, section 5
15
UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services was adopted by the
UNCITRAL at its 27th session. http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement/
ml-procure.pdf. (accessed on October6, 2013)
16
PRS Legislative Research. Legislative Brief: The Public Procurement Bill, 2012.
http://www.prsindia.org/uploads/media/Public%20Procurement/Legislative%20Brief%20Public%20Procurement%20Bill,%202012.pdf (accessed on October7, 2013)
17
European Parliament resolution of 11 May 2011 on the state of play in the EU-India Free Trade Agreement
negotiations. Provisional edition P7_TA- PROV(2011)0224. http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/din/publications.html#delegation_menu
14
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เมือ่ วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2013 รัฐบาลอินเดียยืนยันว่าในการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
สหภาพยุโรปกับอินเดีย จะไม่นําเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้าไปเจรจาด้วย แต่หากจะให้เจรจาบน
พืน้ ฐานของ The Public Procurement Bill, 2012 หากร่างกําหมายฉบับนี้ถูกประกาศเป็ นกฎหมาย
เมื่อใด สมาชิกสหภาพยุโรปตลอดจนประเทศอื่นก็สามารถมีส่ว นร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้
เนื่ อ งจากไม่ไ ด้กีด กัน เรื่อ งสัญ ชาติข องผู้ผ ลิต ไม่ไ ด้จํา กัด การมีส่ว นร่ว มในการเข้า ประมูล หรือ การ
ประกวดราคา เว้นแต่ว่าเพื่อคุม้ ครองการความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุม้ ครอง
18
ด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและความมันคงของชาติ
่
(2) แคนาดา
การเจรจาการค้าของสหภาพยุโรปกับแคนาดามีเป้าหมายหลักที่สําคัญที่สุด คือ การ
เข้าถึงตลาดการจัดซื้อภาครัฐของแคนาดา ซึ่งมีทงั ้ ในระดับรัฐ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล ทัง้ นี้
สหภาพยุโรปต้องการขจัดการจัดซือ้ ทีเ่ ลือกปฏิบตั โิ ดยการจัดซือ้ จากผูผ้ ลิตในท้องถิน่ ก่อน ตัวอย่างเช่น
การจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตในท้องถิน่ เพื่อจัดทํารถรางใต้ดนิ อันเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตพิ ลังงานสีเขียว (Green Energy Act) นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลว่า แคนาดามีนโยบาย
สนับสนุนการซือ้ อาหารในท้องถิน่ ซึง่ กําลังเป็ นทีน่ ิยมในระหว่างเทศบาล เทศบาลหลายแห่งในแคนาดามี
นโยบายทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ ได้แม้ว่าสิง่ ทีผ่ เู้ สนอราคามานัน้ จะเป็ นราคาทีต่ ่ําสุดก็ตาม หากพิจารณาถึง
การจ้า งงานในท้อ งถิ่น ภาษี และผลประโยชน์ อ่ืน ที่จ ะได้ร บั โดยชังนํ
่ ้ า หนัก กับ ประโยชน์ จ ากความ
แตกต่างด้านราคา
แคนาดามีแนวโน้มทีจ่ ะขจัดเรื่องการเลือกปฏิบตั ใิ นการจัดซื้อนี้ดงั จะเห็นได้จากการทํา
ข้อตกลงระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาด้านการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ เมือ่ ค.ศ.201019
ทัง้ แคนาดาและสหภาพยุโรปต่างลงนามใน World Trade Organisation’s Agreement
on Government Procurement (GPA) แต่มจี ุดต่างกันคือ สหภาพยุโรปยอมรับความครอบคลุมเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทัง้ ในระดับหน่ วยงานรัฐบาลกลาง หน่ วยงานรัฐบาลกลางระดับรองลงมา (subcentral government entities) หน่ วยงานอื่นซึ่งจัดซื้อตามแนวทางของความตกลง แต่แคนาดาไม่
ยอมรับความครอบคลุมการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐในหน่วยงานรัฐบาลกลางระดับรองลงมา
ในความตกลง GPA นี้ ประเด็นทีแ่ คนาดาและสหภาพยุโรปมีความเห็นร่วมกัน คือ ไม่
ใช้กบั การจัดซือ้ จัดจ้างใน
- สินค้า บริการ และบริการก่อสร้าง ซึง่ มีมลู ค่าตํ่ากว่าทีก่ าํ หนดใน GPA
18

Amiti Sen. No trade pact without assurance on Govt procurements: EU.
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/no-trade-pact-without-assurance-on-govtprocurements-eu/article4830921.ece (June 19, 2013)
19
Peter E. Kirby. Canada-EU Trade (CETA) Negotiations – Racing to the Finish Line World Trade Executive:
North American Free Trade & Investment Report, Vol. 21, No.11 June 15, 2011.
http://www.fasken.com/en/canada-eu-trade-ceta-negotiations-racing-finish-line/
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- สินค้าด้านการทหาร
- สิน ค้า บริก ารและการก่ อ สร้า ง ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การช่ ว ยเหลือ จากนานา
ประเทศและโครงการความร่วมมือ
- รางรถไฟในเมืองและการขนส่ง
- การวิจยั และการพัฒนา
ประเด็นทีแ่ คนาดาและสหภาพยุโรปมีความเห็นต่างกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือ
สหภาพยุโรปไม่ใช้กบั การศึกษา สุขภาพ และบริการทางสังคม (education, health and social
services) ในส่วนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐในข้อตกลง GPA ในส่วนของรัฐบาลกลางแคนาดาได้ยอมการ
จัดซือ้ จัดจ้างของกระทรวงสาธารณสุข, Public Health Agency of Canada, การจัดหาเครื่องมือแพทย์
เครื่องมือทันตแพทย์ เครื่องมือสัตวแพทย์ แต่แคนาดาไม่ใช้กบั การจัดซื้อหน่ วยงานรัฐบาลกลางระดับ
รองลงมา การจัด ซื้ อ สิ น ค้ า บริ ก าร และบริ ก ารก่ อ สร้ า งของสํ า นั ก งานจัด การทรัพ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ การต่อเรือและการซ่อมเรือ บริการขนส่ง การขุดลอก เครื่องมือสื่อสารบางรายการ
เครื่องมือสารสนเทศ บริการอรรถประโยชน์ (utilities services) การพิมพ์ การโฆษณา และบริการวิจยั
ความเห็นต่อสาธารณะ20
ตัวอย่างข้อตกลงที่สหภาพยุโรปต้องการให้การตกลงจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ หากเป็ น
การจัดซื้อในรัฐบาลกลาง ใช้บงั คับเมื่อมูลค่าขัน้ ตํ่า 130,000 SDR และให้ครอบคลุมหน่ วยงาน
ดังต่อไปนี้21
• Bank of Canada
• NAV Canada (air traffic control)
• Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
• Marine Environmental Data Services
• Marine Navigation Services
• Infrastructure Canada
• National Art Centre
• Office of the Prime Minister of Canada
• International Trade Canada
• Receiver General Canada
• Veterans Review and Appeal Board
• Canadian Environmental Assessment Agency
• House of Commons
20

CETA Secretariat (TEU) Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Assessing the costs and
benefits of a closer EU-Canada economic partnership. (October7, 2013)
21
Scott Sinclair. Negotiating from Weakness: Canada-EU trade treaty threatens Canadian purchasing policies
and public services. Canadian Centre for Policy Alternatives, 2010.
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• Senate of Commons
• Courts Administration Service
• Competition Bureau
• Elections Canada
• Canada Firearms Centre
• Canada Council
• Canada Firearms Centre
• Canada Industrial Relations Board
• Canada School of Public Service
• Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
• Canadian Forces Grievance Board
• Canadian Grain Commission
• Canadian Human Rights Tribunal
• Canadian Institutes of Health Research
• Canadian Secretariat
• Canadian Security Intelligence Agency
• Canadian Space Agency
• Canadian Wheat Board
• Communication Canada
• Courts Administration Service
• Emergency Preparedness Canada
• Financial Consumer Agency of Canada
• Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
• International Joint Commission (Windsor)
• Law Commission of Canada
• Library and Archives Canada
• Library of Parliament
• Military Police Complaints Commission
• National Film Board
• National Round Table of the Environment and the Economy
• Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada
• Office of Infrastructure of Canada
• Office of the Controller General of Canada
• Public Safety and Emergency Preparedness Canada
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• Public Service Human Resources Management Agency of Canada
• Revenue Canada Taxation
• Social Development Canada
• The Leadership Network
• Transportation Appeal Tribunal of Canada
• Transportation Safety Board of Canada
• Canada Air Transport Security Authority
• Canadian Commercial Corporation
• Canadian Tourism Commission
• Enterprise Cape Breton Corporation
• Export Development Corporation
• Farm Credit Corporation Canada
• Canada Border Services Agency
• Transport Canada (all procurement)
• Department of Public Works and Government Services
หากเป็ นการซือ้ สินค้าหรือบริการในหน่วยงานของรัฐระดับรองลงมา (เช่น ราชการส่วนภูมภิ าค
หรือส่วนท้องถิน่ ) สหภาพยุโรปเรียกร้องใช้บงั คับเมือ่ มีมลู ค่าขัน้ ตํ่า 200,000 SDR
การจัดซื้อจัดจ้างในหน่ ว ยงานอื่นตามที่ต กลง เช่น กิจการการบิน การขนส่ง ท่าเรือ นํ้ าดื่ม
พลังงาน
ข้อสังเกตเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐจากต่างประเทศ
1. ขอบเขตการเปิ ดเสรีการจัดซือ้ โดยรัฐ ครอบคลุมกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ความครอบคลุมของสินค้าและบริการทีป่ ระเทศคูส่ ญ
ั ญาจะยอมเปิ ดเสรี
(2) ความครอบคลุมของหน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้าง
(3) มูลค่าขัน้ ตํ่า (Threshold) ของการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
(4) ความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
(5) กระบวนการและวิธกี ารประมูล
(6) คําจํากัดความทีเ่ กีย่ วข้องในความตกลงฯ
2. ข้อตกลงเรื่องการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐจะครอบคลุมถึงการจัดหาสินค้าและบริการทุกประเภท ซึง่ จะ
รวมถึงยา อุปกรณ์การแพทย์ จะต้องกําหนดว่าจะมีสนิ ค้าใดหรือบริการใดได้รบั การยกเว้นไม่ให้อยู่ใน
ข้อตกลง ตัวอย่างของอินเดีย ให้ยดึ ตามร่างกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งกําหนดข้อยกเว้นไว้ว่าไม่ใช้
บังคับกับการจัดซือ้ ตามความจําเป็ นในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ การจัดซือ้ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดา้ นความ
มันคงของชาติ
่
ทัง้ นี้หลักเกณฑ์วธิ กี ารเป็ นไปตามทีร่ ฐั บาลกลางกําหนด
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3. ข้อตกลงให้มกี ารเลือกปฏิบตั ริ ะหว่างผูผ้ ลิตในท้องถิน่ กับผูผ้ ลิตจากต่างชาติ การจัดซือ้ จัดจ้างของ
ภาครัฐสามารถกระตุน้ การสร้างงาน หรือเป็ นแหล่งเงินสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ไทย กรณีของการจัดซื้อ ยาและเวชภัณ ฑ์ หากระเบีย บที่มีอยู่ใ ห้เ ลือกซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ท่ีผลิต ใน
ประเทศก่อน เงินทีจ่ ดั ซือ้ ก็ชว่ ยสนับสนุนธุรกิจและการจ้างงานได้ แต่ถา้ ซือ้ จากต่างประเทศก็จะทําให้เงิน
รัวไหลออกนอกประเทศ
่
4. ต้องคํานึงถึงเรื่องอื่นซึง่ ไม่อยู่ในข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่สามารถนํามาใช้เพื่อกีดกันได้
เช่น การใช้หลักเกณฑ์ดา้ นมาตรฐาน เนื่องจากสหภาพยุโรปมีแนวโน้มมาตรฐานและมีศกั ยภาพทีส่ งู กว่า
ไทยมาก หากไทยต้องปฏิบตั ติ ามให้ได้มาตรฐานตามทีส่ หภาพยุโรปกําหนด อาจจะต้องใช้งบประมาณ
ในการปรุงพัฒนาทีส่ งู กว่าซึง่ จะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าทีส่ งู กว่า อาจทําให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้
ประเด็นข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง22
1. โครงการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของต่างประเทศทีต่ อ้ งเปิ ดให้ผปู้ ระกอบการของประเทศคู่ภาคีสามารถ
เข้าร่วมประมูลต้องเป็ นโครงการทีม่ มี ูลค่าสูงแต่ของไทยไม่จํากัดวงเงิน (นัน่ หมายความว่าต่างประเทศ
เข้ามาร่วมประมูลในประเทศไทยได้งา่ ย แต่ไทยไปร่วมประมูลโครงการในต่างประเทศยาก)
2. สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการจัดซือ้ จัดจ้างไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียว แต่มเี รื่องคุณภาพเข้ามาเกีย่ วข้อง
ยิ่ง หากกํ า หนดคุ ณ ภาพหรือ เทคนิ ค ของพัส ดุ ต ามประเทศที่มีม าตรฐานการผลิต ที่สู ง มาก หรือ มี
เทคโนโลยีการผลิตทีส่ งู มากก็จะกลายเป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศเสียเอง เนื่องจากไม่
สามารถจําหน่ายได้หรือหากจะทําให้มคี ุณภาพทีเ่ ทียบเท่าจะต้องลงทุนทีส่ งู กว่า
3. ยังมีปญั หาด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิตดิ า้ นการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยให้มมี าตรฐานเดียว
ทัวประเทศ
่
และครอบคลุมการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานราชการทัง้ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรอิสระ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายทีเ่ หมาะสม
4. ยังไม่มรี ะบบการติดตามตรวจสอบ (monitoring) ผลการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่ วยงานภาครัฐว่าได้ดาํ เนินการในขัน้ ตอนต่างๆ ตามกฎระเบียบหรือไม่อย่างไรเช่น ไม่มกี ลไกในการ
ติดตามการประกาศข่าวประกวดราคา และการเปิดเผยผลการประกวดราคา
5. หน่วยงานรัฐจํานวนมากโดยเฉพาะในระดับท้องถิน่ ยังไม่มคี วามพร้อมด้านบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจําเป็ นต้องมีการยกระดับบุคลากรให้มคี วามรูด้ า้ นวิชาชีพ มีขอ้ บังคับด้าน
จริยธรรม (code of conduct) และมีการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (career path) นอกจากนี้ หน่วยงานจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐขนาดเล็ก ยังขาดความสามารถในการตรวจสอบภายในองค์กร (internal audit) ที่มี
ประสิทธิภาพ

22

พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า 11-17
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ข้ อ เสนอประเด็นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สํา นั ก งานหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้ า และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหายา23
ทางเลือกที่ 1 แนวทางการจัดซื้อจะต้องไม่ขดั ต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ
ประเทศไทย
ทางเลือกที่ 2 หากต้องมีการผ่อนปรนหรือยอมแก้ไข ควรมีแนวทางในการเจรจาดังนี้
2.1 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ควรจํากัดการจัดซือ้ ภายในเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) การจัดซือ้ แบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่/ขนาดกลาง
- จัดซือ้ ระดับกองทุน (UC , SSS)
- จัดซือ้ รวมระดับกระทรวงสาธารณสุข
- จัดซือ้ รวมระดับเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ
(2) การจัดซือ้ รวมระดับจังหวัดและการจัดซือ้ ระดับโรงพยาบาล ให้ดาํ เนินการ
ตามระเบียบภายในหน่วยงาน
เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ : การจัดซือ้ แบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่/ขนาดกลางมี
วงเงินการจัดซือ้ ค่อนข้างสูง การเปิดให้มกี ารแข่งขันอย่างเสรีจะช่วยลดการผูกขาดและทําให้
งบประมาณการจัดซือ้ ยาในภาพรวมถูกลง ส่วนการจัดซือ้ ยาในพืน้ ทีว่ งเงินไม่สงู มากและการใช้ระเบียบ
ภายในหน่วยงานจะช่วยเพิม่ ความคล่องตัวและส่งเสริมอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
2.2 ประเด็นวงเงิ นการจัดซื้อยา
ควรกําหนดเงือ่ นไขเฉพาะกรณีวงเงินจัดซือ้ มากกว่า 1 ล้านบาท กรณีต่าํ กว่า 1
ล้านบาท ให้ดาํ เนินการตามระเบียบพัสดุปกติ
เหตุผลประกอบข้อเสนอแนะ : ระเบียบพัสดุเดิมระบุให้กรณีวงเงินเกิน 1 ล้าน
บาทต้องจัดซือ้ โดยวิธี E-Auction อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การรับ WTO จึงไม่กระทบต่อการดําเนินการตามปกติ
เว้นแต่การจัดซือ้ โดยวิธกี รณีพเิ ศษจากองค์การเภสัชกรรมซ่งเดิมไม่ระบุวงเงิน หากรับ WTO จะต้องแก้
ระเบียบสํานักนายกฯ ในข้อดังกล่าว
2.3 กลุ่มยาที่จดั ซื้อ
จํากัดเฉพาะกรณีรายการยาเป็ นแบบ Monopoly และ Oligopoly ยกเว้นกรณีท่ี
ยาใกล้หมดสิทธิบตั ร หรือมีการประกาศ CL หรือมีการดําเนินการเพื่อเพิม่ การเข้าถึงยาโดยรัฐ ตลอดจน
มีแผนการผลิตในประเทศหรือมีประเทศอื่นผลิตได้
หากไม่สามารถเจรจาในเงื่อนไขดังกล่าวได้ ในกรณียาที่จดั ซื้อนัน้ เป็ นยากลุ่ม
ผูข้ ายมากรายจะต้องมีขอ้ ยกเว้นการจัดซือ้ ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
2.4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

23

พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ และคณะ, อ้างแล้ว, หน้า 24-25

เอกสาร 15 พ.ค.2558

หน้า 12

รายละเอีย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตามที่ห น่ ว ยงานหรือ คณะทํา งานวิช าการที่
เกีย่ วข้องกําหนด เช่าน กรณีผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุอา้ งอิงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ
ทีป่ ระกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข
เหตุ ผ ลประกอบข้อ เสนอแนะ : เนื่ อ งจากคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะที่กํ า หนดโดย
หน่ ว ยงานวิช าการจะมีก ารพิจ ารณาประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งอื่น ๆนอกเหนื อ จากคุ ณ ภาพ เช่ น product
availability หรือ บริบทอื่นๆที่เหมาะสมกับประเทศไทย นอกจากนี้การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ข้างต้นยังเปิ ดช่องให้สามารถจัดหายาจากแหล่งผลิตทางเลือกประเทศอื่นที่อาจมีราคาถูกกว่าได้ด้วย
เช่น จีน อินเดีย
2.5 การกําหนดราคากลาง
ควรกําหนดราคากลางทีเ่ อือ้ ต่อการแข่งขันเพือ่ ป้องกันการผูกขาด
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