ประเทศไทยควรจะเข้ าเป็ นภาคีของความตกลงว่ าด้ วยการจัดซือ้ จัดจ้ าง (รวมทัง้ กรณีเช่ า เช่ าซือ้ ด้ วย)
ในภาครัฐของ หรือ Government Procurement Agreement (GPA) ของ WTO
ส่วนตัวผมเห็นว่า ตลาดของการจัดซื ้อจัดจ้ างในภาครัฐ หรื อ government procurement ใหญ่มหึมา โดย
องค์การการค้ าโลกประเมินว่ามีมลู ค่ารวมทัว่ โลกประมาณ 1.7 ล้ านๆ (trillion) ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 51
ล้ านล้ านบาทไทย และการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยภาครัฐคิดเป็ นร้ อยละ 15-20 ของ GDP ในประเทศต่างๆ โดยใน
ส่วนของไทยเอง ตังแต่
้ ปี 2548 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั ในการกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 1-2.5
ล้ านล้ านบาท เป็ นงบลงทุนประมาณ 20% หรื อประมาณ 3-5 แสนล้ านบาท ซึง่ อาจถือว่างบลงทุนส่วนใหญ่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดซื ้อจัดจ้ างของภาครัฐ และในอนาคตน่าจะมีการเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนไปเรื่ อยๆ
หลักการสาคัญที่ทกุ ประเทศต้ องการคือ ต้ องการให้ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มี value for money หรื อ
คุ้มค่า และเป็ นการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชันไปในตัว เพราะเปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด
เรี ยกว่ายิงปื นนัดเดียวได้ นกหลายตัว หรื อในขณะเดียวกันบางประเทศก็สง่ เสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เช่น ให้ โอกาสแก่ผ้ ปู ระกอบการของตนในการเข้ าประมูลก่อน เป็ นต้ น และโดยที่ประเทศไทยยึดมัน่ ในหลักนิติ
ธรรมและความโปร่งใส ผมจึงอยากเห็นประเทศไทยเข้ าเป็ นสมาชิกของความตกลงนี ้ หรื ออย่างน้ อยในชันนี
้ ้ ก็
เข้ าเป็ นผู้สงั เกตุการณ์ไปก่อน
ทิศทางของเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ างในภาครัฐคือ เป็ นเรื่ องของความร่วมมือ หรื อ Cooperation ซึง่ มีลกั ษณะของ
การยอมจ่ายค่าผ่านประตูเพื่อเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของ Exclusive Club
เพราะล่าสุดมอนเตเนโกรและนิวซีแลนด์ได้ เข้ าเป็ นสมาชิกล่าสุดของ GPA ซึง่ เป็ น plurilateral agreement ที่
ใช้ บงั คับกับสมาชิกกลุม่ เล็กๆ ใน WTO การเป็ นสมาชิกจะเป็ นการไขกุญแจเข้ าสูต่ ลาดการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
มูลค่า 1.7 ล้ านดอลลาร์ โดยการเข้ าเป็ นสมาชิกต้ องเจรจากับสมาชิกเดิมทัง้ 15 ราย (รวม 43 ประเทศ เพราะ
รวมสหภาพยุโรป 28 ประเทศ)

ปั จจุบนั สมาชิกของ GPA ประกอบด้ วย ลิคเตนสไตน์ นอร์ เวย์ แคนาดา ไต้ หวัน ฮ่องกง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป
อารูบา ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ อิสราเอล ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์ และมอนเตเนโกร
ในการเจรจาเป็ นสมาชิกจะดู 3 เรื่ องหลักๆ คือ 1. เรื่ องความโปร่งใส 2. กระบวนการที่เป็ นธรรมในการจัดซื ้อจัด
จ้ าง 3. การมีกระบวนการตรวจสอบ หรื อ Review Mechanism ซึง่ หมายถึงว่ามีกระบวนการอุทธรณ์ หรื อกลไก
ตรวจสอบการตัดสินใจในการจัดซื ้อจัดจ้ าง และเมื่อประเทศใดเข้ าเป็ นภาคีแล้ วจะให้ เท่าเทียมกับคนสัญชาติ
ของตน (national treatment) และใช้ หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ (non discrimination) ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน
นอกจากนัน้ มีสมาชิกอื่นของ WTO อีก 8 ประเทศที่เห็นประโยชน์ของความตกลง GPA สนใจเข้ าเป็ นภาคีของ
GPA และอยูร่ ะหว่างเจรจา คือ อัลเบเนีย จีน จอร์ เจีย จอร์ แดน คีร์กีซสถาน มอลโดวา โอมาน และยูเครน ส่วน
อีก ๕ ประเทศก็แสดงความสนใจเข้ าเป็ นภาคี เช่น มาซิโดเนีย มองโกเลีย รัสเซีย ทาจิกิสถาน ซาอุดิอาระเบีย
หากยังไม่พร้ อมเข้ าเป็ นภาคีสมาชิก ก็เข้ าเป็ นผู้สงั เกตุการณ์ หรื อ Observer ก่อนได้ ประเทศอาเซียนที่เข้ าเป็ น
Observer เรี ยบร้ อยแล้ ว คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขณะนี ้มีประเทศที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ 28
ประเทศ ซึง่ ถือได้ วา่ GPA แม้ วา่ จะเป็ นความตกลงแบบ plurilateral agreement แต่เป็ นความตกลงที่ได้ รับ
ความสนใจจากสมาชิกของ WTO เป็ นอย่างมาก
ทังนี
้ ้การเข้ าเป็ น Observer ของ GPA ไม่มีพนั ธกรณีและความผูกพันที่จะเข้ าเป็ นภาคีของ GPA แต่อย่างใด
โดยในการเข้ าเป็ นภาคี หรื อ party ของ GPA ผู้ขอเข้ าเป็ นภาคี ต้ องเจรจากับภาคีเดิมเรื่ องขอบเขต (scope) ว่า
จะให้ GPA ครอบคลุมเพียงใดโดยจัดทาเป็ น positive list ว่าจะให้ ครอบคลุมหน่วยงานใดและมีมลู ค่าขันต
้ ่า
(threshold) ของราคาสินค้ า การบริ การ และการก่อสร้ างเท่าใดจึงจะอยูภ่ ายใต้ ความตกลง GPA
การเป็ นสมาชิกจะต้ องยื่น coverage schedule ที่คลุมถึง 4 ประเด็นคือ 1. หน่วยงานที่จะให้ อยูภ่ ายใต้ ความ
ตกลง 2. ประเภทสินค้ า บริ การและการก่อสร้ างที่ครอบคลุม 3. มูลค่าการจัดซื ้อจัดจ้ างขันต
้ ่า โดยปกติจะคิด
เป็ น Special Drawing Rights (SDR) ซึง่ ) สาหรับมูลค่าการจัดซื ้อสินค้ าและการจ้ างบริการ 130,000 SDR
(ประมาณ 1 แสนแปดหมื่นดอลลาร์ หรื อ 5.4 ล้ านบาทไทย) และสาหรับการก่อสร้ างมูลค่า 5 ล้ าน SDR (7
ล้ านดอลลาร์ หรื อ 210 ล้ านบาทไทย) โดยการคิด SDR จะมีสตู รคานวณที่คดิ โดย IMF จากตะกร้ าของเงิน 4
สกุล คือ ดอลลาร์ ยูโร เยน และปอนด์ (1 SDR = 1.4 $ หรื อ 1$=0.6 SDR) 4. ข้ อยกเว้ นที่จะไม่ให้ อยูภ่ ายใต้
ความตกลง เช่น การปกป้องประโยชน์สาธารณะ โดยสมาชิกอาจยื่นหลาย Annex โดยปรับปรุงเพิ่มเติมไปเรื่ อย

GPA ฉบับใหม่มีผลเมื่อ 6 เมษายน 2557 การเป็ นสมาชิก GPA มีสว่ นในการ shape international norm ซึง่
จะไปโผล่ใน Regional Trade Agreement (RTA) ซึง่ จะหยิบยืมแนวคิดและหลักการของ GPA ใน WTO ไปใช้
หากเข้ า GPA ได้ ก็เจรจาความตกลงการค้ าเสรี กบั ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วได้ สบายๆ
การเข้ าเป็ น Observer ก็เพื่อจะรู้เขา รู้เรา เป็ นการ gather intelligence จาก primary source where the
action is
ในเรื่ องการให้ ความรู้แก่สาธารณชนนัน้ ฝ่ ายเลขาธิการ หรื อ Secretariat ของ WTO มี outreach program ให้
ความช่วยเหลือในการสร้ างองค์ความรู้และ awareness เช่น จัดทา e-learning course รวมถึงการจัดทา
module ในการต่อต้ านการฮัวประมู
้
ล (collusive bidding) และยังไปช่วยจัดสัมมนาทังในระดั
้
บ national and
regional workshop โดยทามาตังแต่
้ ปี 2002 และครอบคลุมทุกภูมิภาคทังในเอเชี
้
ย ยุโรป และแอฟริกา รวมทัง้
ในไทยด้ วย เช่น ปี 2556 (2013) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 ก็ได้ จดั national workshop ในไทย และปี
หน้ า (2015) ระหว่าง 13-15 มกราคม 2558 ก็จะไปจัด regional workshop ในไทยอีก เพราะไทยเป็ น
regional center ของภูมิภาค โดยเคยจัด regional workshop ในไทยมาแล้ ว 2 ครัง้ ในปี 2009 และ 2011 ซึง่
เป็ นความร่วมมือระหว่าง WTO กับ ESCAP และมีข้อน่าคิดคือ ไทยเป็ นเจ้ าภาพจัดสัมมนาส่งเสริมความรู้เรื่ อง
การจัดซื ้อจัดจ้ างในภาครัฐหลายครัง้ แต่ยงั ไม่มี leadership หรื อ มี move อะไร แม้ แต่การเข้ าเป็ น observer
ประเทศไทยก็ยงั มิได้ ตดั สินใจเลย จนโดนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม แซงนาไปแล้ ว
ในเรื่ องความเรื่ องมือในด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ างกับต่างประเทศนัน้ ขณะนี ้ยังเป็ นแค่ในระดับเริ่มต้ น เพราะอยูใ่ น
ลักษณะ capacity building เช่น เข้ าร่วมฝึ กอบรม หรื อแลกเปลี่ยนข้ อมูล โดยประเทศไทยได้ ทาความตกลงทวิ
ภาคีด้านการเปิ ดตลาดการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐกับคูส่ ญ
ั ญาหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
ญี่ปนุ่ โดยจะเน้ นในเรื่ องของการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกัน และจะไม่กาหนดรายละเอียดอื่นๆ มากนัก ซึง่
อาจเป็ นเพราะความไม่พร้ อมของไทยในแง่นโยบายที่จะนาตัวเองไปสูม่ าตรฐานสากล หรื ออาจยังมีความกังวล
ในเรื่ องของความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐที่ยงั มีข้อครหาอยู่ ดังเช่นที่มีขา่ วตามสื่อมวลชน
เรื่ องทุจริตคอร์ รัปชันอยูเ่ นืองๆ
การจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐของไทยส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบของฝ่ ายบริหาร โดยมีกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัตใิ นกรณีการป้องกันการฮัวประมู
้
ล และกฎหมายว่าด้ วยการบัญชีที่สาคัญ กฎระเบียบและ
กฎหมายเหล่านี ้ประกอบด้ วย 1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 2. ระเบียบสานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึง่ ใช้ บงั คับกับการจัดซื ้อจัดจ้ างของ
หน่วยงานราชการโดยทัว่ ไป 3.หากเป็ นการจัดซื ้อจัดจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ก็มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 และในระดับองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะอยูภ่ ายใต้ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2538 4.สาหรับรัฐวิสาหกิจของไทยยังคงต้ องให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ระเบียบว่าด้ วยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะมีการร่างระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นของตนเอง แต่จะอิง
หลักการตามที่กาหนดในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
นอกจากระเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วในเรื่ อง
ของความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ประเทศไทยก็ยงั มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่ องการค้ า
ต่างตอบแทน พ.ศ.2543 และมีกฎหมายภายในเพื่อใช้ ในส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะที่ให้ มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรของรัฐ รวมทังส่
้ งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรมในระหว่างเอกชน เช่น พ.ร.บ.การให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และมีกฎหมายป้องกันการ
ทุจริตในการประกวดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมยอมราคาระหว่างผู้ประมูลงาน หรื อที่เรี ยกกันว่าการฮัว้
ประมูล (collusion) ซึง่ ห้ ามมิให้ กระทาโดยจะถือว่าเป็ นความผิดมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2522 นอกจากนี ้ ในกรณีของการเรี ยกรับสินบน หรื อ
คอรัปชัน่ ในกรณีที่เป็ นโครงการของรัฐหากผู้กระทาเป็ นเจ้ าหน้ าที่รัฐ ก็อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาว่าด้ วยความผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่อีกด้ วย
ดังนัน้ ผมจึงจึงไม่คอ่ ยเห็นประเด็นในแง่ความลาบากของการออกกฎหมายอนุวตั กิ าร หากไทยจะเข้ าเป็ นภาคี
ของ GPA เพราะสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของฝ่ ายบริ หารได้ โดยง่าย ประเด็นจึงเป็ นเรื่ อง
เจตนารมย์ทางการเมือง หรื อ political will ของไทย (ทังในระดั
้
บนโยบายและในระดับผู้ปฏิบตั ิ) รวมถึงความ
เชื่อของไทยในการที่จะมี competitive advantage ในสาขาต่างๆ ว่าพร้ อมที่จะเข้ าแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ ้น
หรื อไม่ เพราะถึงแม้ ไม่อยากเข้ าแข่งขัน แต่ธรรมชาติของไทยก็เป็ นชาติที่ทาการค้ าเป็ นหลักอยู่แล้ ว เพราะเรา
เป็ นประเทศที่ทาการค้ าในระดับ Top 20 ของโลก ดังนันไทยจึ
้
งไม่ควรจากัดทางเลือกของตนเองในการที่จะรุก
ไปยังตลาดในต่างประเทศในเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
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