ศันสนีย์ ธารเรวดี และ วันทนี ทรัพย์สขุ สำราญ
กรมบัญชีกลาง

ระบบเศรษฐกิจเสรีนยิ ม ภาครัฐมีบทบาทสำคัญใน
ระบบเศรษฐกิจ 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรกบทบาท
ภาครัฐในระดับมหภาค มีเป้าหมายเพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ของระดับราคา กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการจ้างงานโดยใช้นโยบายด้านการเงินและการคลังใน
การดูแลอัตราเงินเฟ้อและการว่างงาน เพือ่ ให้ชวี ติ ความ
เป็นอยู่ หรือสวัสดิการของคนในสังคมดีขน้ึ และบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของสังคม นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีบทบาท
สำคัญในระดับจุลภาค โดยมุ่งเน้นการดูแลการจัดสรร
ทรัพยากร ทีม่ อี ยูจ่ ำกัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตาม
เป้าหมายอืน่ ๆ ของสังคม เช่น ความเสมอภาคและความ
เป็ น ธรรมในการกระจายทรั พ ยากรระหว่ า งกลุ ่ ม คน
ในสั ง คม ในการดู แ ลการจั ด สรรทรั พ ยากรให้ ม ี
ประสิทธิภาพ บทบาทสำคัญของภาครัฐประการหนึ่ง
คือการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของตลาด อันเป็นผล
มาจากกลไกราคาไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การแทรกแซงโดยรัฐในระบบตลาด
อาจกระทำได้หลายวิธี เช่น การเก็บภาษี การให้เงิน
อุดหนุน การออกกฎระเบียบมาตรฐาน การกำหนด
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้
วิธีการของการแทรกแซงโดยรัฐที่สำคัญวิธีการหนึ่ง คือ
การจัดซือ้ โดยรัฐ (Government Procurement)
ปัจจุบนั การจัดซือ้ โดยรัฐมีความสำคัญ อย่างมาก
ในระบบเศรษฐกิจภาครัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมาก
ในการซือ้ วัตถุดบิ สำหรับการผลิตสินค้า และบริการ เช่น
การบริ ก ารการศึ ก ษา ความมั ่ น คง สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ การสาธารณสุข
เป็นต้น โดยรัฐบาลจัดซื้อวัตถุดิบทั้งจากผู้ประกอบการ
ภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อระหว่างรัฐ
ด้วยกัน จากการประมาณการ พบว่า การจัดซื้อโดยรัฐ

ในแต่ละปีมสี ดั ส่วนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10 ถึง 15
ของ GDP ของแต่ละประเทศ ดังนั้น ตลาดภาครัฐ
จึ ง มี ม ู ล ค่ า ตลาดที ่ ส ู ง มาก ส่ ง ผลให้ ป ระเทศ ต่ า งๆ
ให้ ค วามสนใจตลาดภาครั ฐ มากขึ ้ น โดยเฉพาะคู ่ ค ้ า
ที่สำคัญของประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
โดยจะเห็นได้จากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี
ระดั บ ทวิ ภ าคี เรื ่ อ ง การจั ด ซื ้ อ โดยรั ฐ กั บ ประเทศ
ออสเตรีเลีย นิวซีแลนด์ และญีป่ นุ่ ซึง่ มีแนวโน้มเปิดเสรีกบั
คู่ภาคีทั้ง 3 ประเทศ ในอนาคต ขณะเดียวกันในระดับ
พหุภาคีกม็ คี วามตกลงว่าด้วยการจัดซือ้ โดยรัฐ (The Government Procurement Agreement : GPA) ขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึง่ เป็น
ความตกลงที่สนับสนุนให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถ
แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใสในตลาด
ภาครัฐระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน โดยปัจจุบนั ความ
ตกลง GPA มีภาคีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 39 ประเทศ
ซึ่งมีหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิกอยูด่ ว้ ย ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกความตกลง GPA ดังกล่าว ดังนัน้ วารสาร
เล่มนี้ จึงขอนำเสนอรายละเอียดของความตกลง GPA เพือ่
ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการ สาระสำคัญของความ
ตกลง GPA ว่าเป็นอย่างไร เหตุใดประเทศมหาอำนาจ
ทีเ่ จรจาการค้าเสรีกบั ประเทศไทย จึงได้พยายามผลักดันให้
ประเทศไทยและประเทศสมาชิก WTO อืน่ ๆ เข้าเป็นภาคี
สมาชิก GPA

ความเป็นมาของความตกลง
ว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ
การริ เ ริ ่ ม เจรจาระหว่ า งประเทศเกี ่ ย วกั บ
ความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐมีครั้งแรกในกลุ่มประเทศ
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องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development :
OECD) ในช่วงปี ค.ศ.1960 โดยได้มกี ารเสนอร่างคูม่ อื
นโยบาย กระบวนการ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ โดยรัฐ
(Draft Instrument on Government Purchasing Policies, Procedures and Practices) ขึ้นในปี ค.ศ.1973
ต่อมาในการเจรจาความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีและการค้า
(General Agreement on Tariff and Trade : GATT)
ในรอบเคนเนดี้ (Kennedy Round) ได้มกี ารยกประเด็น
เรื่องการใช้มาตรการการจัดซื้อโดยรัฐในลักษณะที่เป็น
อุปสรรคทีม่ ใิ ช่ภาษีขน้ึ (Non - Tariff Barrier) แต่ผล
การเจรจาเป็นรูปเป็นร่างในการเจรจาความตกลงแกตต์
รอบโตเกียว (Tokyo Round)
ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ ค.ศ.1979
(หรือนิยมเรียกว่า Government Procurement Code)
เป็นความตกลงเสริม (Side Agreement) ภายใต้กรอบ
การเจรจาความตกลงแกตต์ (GATT) รอบโตเกียว
ความตกลงว่าด้วยการจัดซือ้ โดยรัฐ ค.ศ.1979 ได้ขยาย
หลักการพืน้ ฐานของความตกลงแกตต์ โดยเฉพาะการเพิม่
หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)
และหลักห้ามเลือกปฏิบัติ (Non - Discrimination)
ซึ่งเดิมเป็นข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อโดยรัฐไว้
นอกจากนี้ ยังได้เพิม่ วางหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐที่ดีขึ้นด้วย ต่อมาในปี ค.ศ.1987 ความตกลง
ว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงบาง
บทบัญญัตแิ ละขยายขอบเขตการบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้วา่ ความตกลงว่าด้วย
การจัดซื้อโดยรัฐในรอบโตเกียวไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะขอบเขตการบังคับใช้ยังจำกัดและมีเพียงประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเท่านั้นที่เข้าเป็นภาคีสมาชิก ตัวอย่างเช่น
ความตกลงในรอบโตเกียวไม่ครอบคลุมถึงสัญญาบริการ
(Service Contracts Per Se) หรือจากนโยบายทีก่ ำหนดให้
หน่วยงานจัดซือ้ ของภาครัฐต้องซือ้ สินค้าจากผูป้ ระกอบการ
ท้องถิน่ (Buy National Policy) แม้สนิ ค้าจากต่างประเทศ
จะราคาถูกกว่า ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ภาครัฐและ
ก็เป็นภาระทางด้านภาษีแก่ประชาชน ข้อพิจารณาเหล่านี้
จึงนำไปสู่การเจรจาอีกครั้งในรอบอุกรุกวัย (Uruguay
Round) ในที่สุดก็ได้มีภาคีสมาชิกลงนามในความตกลง
ว่าด้วยการจัดซือ้ โดยรัฐ (The Government Procurement
Agreement : GPA) พร้อมกับความตกลงองค์การ

การค้าโลกทีเ่ มืองมาร์ราเกซ์ ในวันที่ 15 เมษายน 2537
และมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 มกราคม 2539 แต่ความตกลง
GPA เป็นความตกลงหลายฝ่าย (Plurilateral Agreement)
ซึง่ ผูกพันเฉพาะประเทศสมาชิกทีผ่ กู พัน เท่านัน้ มิใช่ความ
ตกลงพหุภาคี (Multilateral Agreement) เหมือนอย่าง
ความตกลงองค์การการค้าโลกอืน่ ๆ ทัว่ ไป ซึง่ มีผลผูกพัน
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทั้งหมด โดยปัจจุบัน
มี ส มาชิ ก ทั ้ ง หมด 39 ประเทศ ได้ แ ก่ แคนาดา
ประชาคมยุโรป 27 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยี่ยม
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ กรีซ ฝรัง่ เศส เยอรมณี ไอร์แลนด์
อิตาลี ลักเซมเบิรก์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน
สหราชอาณาจักรไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย
ลิทวั เนีย มอลตา โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย
และบัลแกเรีย) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไฮซ์แลนด์
อิสราเอล ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ลิกเตนสไตน์ อารูบา นอร์เวย์
สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์และหลักการ
สำคัญของความตกลง GPA
วัตถุประสงค์สำคัญของความตกลง GPA คือ
การขยายขอบเขตการค้าระหว่างประเทศให้กว้างขวาง
มากขึน้ การสร้างความเป็นธรรม และความมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว WTO จึงได้
กำหนดกรอบและวิธกี ารเจรจาซึง่ เป็นหลักพืน้ ฐานสำคัญ
เกีย่ วกับความตกลง GPA ไว้ดังนี้
1. การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนชาติ (National Treatment) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)
ซึง่ หมายถึง การไม่เลือกปฏิบตั ริ ะหว่างสินค้า บริษทั หรือ
บุคคลของชาติตนกับของต่างชาติ หลักการนีใ้ ช้หลังจาก
ทีส่ นิ ค้าหรือ บริการผ่านพรมแดนเข้ามาแล้ว ซึง่ หมายความ
ว่า การเก็บภาษีศลุ กากรเฉพาะสินค้า ทีม่ าจากต่างประเทศ
ไม่ขดั กับหลักการดังกล่าว
2. ความโปร่งใส (Transparency) และความ
แน่ น อน (Consistency) ซึ ่ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น การเลื อ ก
ปฏิบตั แิ ละช่วยให้การวางแผนล่วงหน้าเป็นไปได้โดยง่าย

สาระสำคัญของ
ความตกลง GPA
ความตกลง GPA ประกอบด้วยมาตราต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างรวม 24 มาตรา สรุปสาระสำคัญ

3. กฎแหล่งกำเนิด
ความตกลง GPA ไม่อนุญาตให้นำกฎแหล่ง
กำเนิดทีแ่ ตกต่างไปจากกฎแหล่งกำเนิดของ WTO มาใช้
เป็นเกณฑ์เพือ่ กีดกันการจัดซือ้ จัดจ้าง (ให้ถอื ปฏิบตั ติ าม
กรอบ WTO แต่ปัจจุบันกฎแหล่งกำเนิดของ WTO
ยังไม่มขี อ้ ยุต)ิ

4. ความโปร่งใส
-ประเทศภาคี ส มาชิ ก ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร์
จากข้อกำหนดหรือเงือ่ นไขทีไ่ ด้ประกาศไว้แล้วเท่านัน้
-การกำหนดเงื่อนไขทางเทคนิคให้กำหนด
เงื่อนไขเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการประกวดราคาระหว่างประเทศ
-มาตรฐานทางเทคนิ ค ที ่ น ำมาใช้ ต ั ด สิ น
ควรเป็นมาตรฐานสากล
-การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา
หรือประกาศเปลี่ยนแปลงที่อาจมีต้องทำอย่างทั่วถึง
และในเวลาทีเ่ หมาะสม
-ให้การรับรองได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้แล้ว ในระหว่างการพิจารณา คัดเลือก
2. การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และการไม่เลือก โดยไม่มเี หตุจำเป็นทีท่ ำให้ไม่สามารถหลีกเลีย่ ง ได้
ปฏิบตั ิ (National Treatment and Nondiscrimination)
-หลักการไม่เลือกปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับการ
5. รูปแบบของการประกวดราคา (กำหนดไว้ 3 วิธ)ี
ดำเนินการด้านภาษีศลุ กากรของสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
-การประกวดราคาแบบปิด (Open Bidding)
กับการจัดซื้อจัดจ้าง นั่นคือ การดำเนินการด้านภาษี ให้ ผ ู ้ เ สนอราคาทุ ก รายที ่ ส นใจ สามารถเสนอชื ่ อ เข้ า
ศุลกากรยังคงดำเนินการไปตามปกติ
ประกวดราคาได้ ทั้งผู้เสนอราคาภายในประเทศและ
-หน่ ว ยงานจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ ต่างประเทศ (ความตกลง GPA กำหนดให้ใช้รปู แบบนี้
ซั พ พลายเออร์ ท ี ่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั ้ ง ภายในประเทศ ก่อนเป็นอันดับแรก)
ไม่ดอ้ ยไปกว่ากัน นัน่ คือ ไม่วา่ ซัพพลายเออร์รายนัน้ จะมี
สัดส่วนความเป็นเจ้าของโดยคนต่างชาติ หรือมีแหล่ง
กำเนิดสินค้าจากประเทศภาคีสมาชิก มากหรือน้อยเพียงใด
หน่วย : SDR (1 SDR เท่ากับ 58.9 บาท)
ก็ตาม

หน่วยงานของรัฐ
รูปแบบ
การจัดซื้อสินค้า
การจ้างบริการ
งานก่อสร้าง

รัฐบาลกลาง
130,000
130,000
5,000,000

รัฐบาลท้องถิ่น
355,000
355,000
5,000,000

อื่นๆ
400,000
400,000
5,000,000
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ได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตและความครอบคลุมของการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
ตามที่ได้กล่าวแล้วข้งต้นว่า วัตถุประสงค์สำคัญ
ของความตกลง GPA คือ การขยายขอบเขตการค้า
ระหว่างประเทศ ดังนัน้ ความตกลง GPA จึงกำหนดให้
ความตกลงนี้มีผลครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังนี้
-ครอบคลุ ม กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาล
ทุกระดับ ทัง้ รัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่
ของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ โดยสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
อาจใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and
Differential Treatments) ร่วมด้วย
-ครอบคลุมสัญญาทุกชนิด ได้แก่ สัญญาซือ้
เช่า จ้าง เช่าซือ้
-ครอบคลุ ม ทั ้ ง การซื ้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
รวมทัง้ งานก่อสร้าง
-ครอบคลุมการจัดซือ้ จัดจ้าง ตามมูลค่าขัน้ ต่ำ
(Thresholds) ที ่ แ ต่ ล ะประเทศจะเจรจาต่ อ รองกั น
แต่โดยทัว่ ไปจะกำหนด ดังนี้
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-การประกวดราคาแบบคัดเลือก (Selective
ขัน้ ตอนที่ 2 : รัฐบาลประเทศภาคีสมาชิกจะ
Bidding) การประกวดราคาโดยมีการเชิญผู้เสนอราคา ต้องแต่งตัง้ ฝ่ายปกครองหรือศาลทีม่ คี วามเป็นอิสระจาก
ทีผ่ า่ นการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
หน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้าง ทำหน้าทีใ่ ต่สวนข้อเท็จจริง
-การประกวดราคาแบบจำกัด (Limited Of
ขัน้ ตอนที่ 3 : ตัดสินคำคัดค้าน
Single Bidding) การประกวดราคาโดยการเรี ย ก
ผูเ้ สนอราคาจำนวนน้อยราย ซึง่ กรณนีจ้ ะใช้ในกรณีทจ่ี ำเป็น
10. การระงับข้อพิพาท
เท่านั้น เช่น กรณีไม่ม ีผ ู้เสนอราคารายใดสนใจเลย
ในกรณีมีข้อพิพาทระหว่างภาคีให้นำเรื่องเข้าสู่
หรือกรณีการก่อสร้างฉุกเฉินเร่งด่วน
กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
6. การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ด้ า นกฎระเบี ย บ
และขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้าง
-ความตกลง GPA กำหนดให้มกี ารเผยแพร่
ข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ ประกาศ
ข่าวประกวดราคา ผลการประกวดราคา การร้องเรียน
การพิจารณาข้อร้องเรียน และผลการพิจารณา
-รูปแบบการเผยแพร่ ให้จดั ทำเผยแพร่ผา่ น
สื่อเป็นการทั่วไป หรือจัดทำไว้ให้ผู้สนใจขอดูได้ โดยใช้
ภาษาใดภาษาหนึง่ ดังนี้ คือ อังกฤษ ฝรัง่ เศส และสเปน
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7. ข้อมูลข่าวประกวดราคาและระยะเวลา
-หน่ ว ยงานจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งรี บ ประกาศ
ข่าวการประกวดราคาโดยกำหนดระยะเวลาในการรับซอง
นัน้ จะต้องเหมาะสมกับขนาดของงาน
-การกำหนดเวลา ในการพิจารณาการจัดซือ้
จัดจ้างให้กำหนดเป็นเวลาขั้นต่ำ เช่น ระยะเวลารับซอง
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า 40 วัน นับแต่วันประกาศ
เชิญชวน สำหรับการประกวดราคาแบบเปิด
8. การให้แต้มต่อ (Offset)
ห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ ว ิ ธ ี ก ารให้ แ ต้ ม ต่ อ ยกเว้ น
สำหรับกรณีประเทศกำลังพัฒนาเท่านัน้ แต่ให้ใช้ได้เฉพาะ
ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติของผู้ประกวดราคา ห้ามใช้
เป็นเงือ่ นไขในการคัดเลือกผูป้ ระกวดราคา

11. การถอนหน่วยงานออกจากความคุ้มครอง
ของข้อตกลง
ความตกลง GPA กำหนดให้ ถ อนรายชื ่ อ
หน่วยงานออกจากรายการในเอกสารแนบท้ายความตกลง
ในกรณีไม่สามารถควบคุมสัง่ การได้อกี ต่อไป โดยรัฐบาล
ที่มีความประสงค์จะถอนชื่อหน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อ
หน่วยงาน และรายการปรับปรุงชดเชยทีอ่ าจมี
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ หลั ก การและสาระสำคั ญ
ของความตกลง GPA ข้างต้นจะเห็นว่ามีผลทำให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปโดยเปิดเผย
โปร่ ง ใส ผู ้ ป ระกอบการมี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งยุ ต ิ ธ รรม
ป้องกันการฮั้วหรือร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชนได้รบั สินค้า
และบริการที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศของประเทศภาคีสมาชิก GPA ได้ถึง 39
ประเทศ นอกจากนี้ ความตกลง GPA ยังเปิดโอกาสให้มี
การให้สทิ ธิพเิ ศษกับผูป้ ระกอบการภายใน เพือ่ ให้สามารถ
ปรับตัวแข่งขันบริษทั ต่างชาติได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็น
ภาคีสมาชิก GPA ก็อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ภายในประเทศที่ทำการค้ากับตลาดภาครัฐ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็มีความจำเป็นต้องปรับ
เปลีย่ นวิธกี ารบริหารจัดการให้สามารถรองรับการดำเนินงาน
ทีม่ คี วามเป็นมาตรฐานสากลมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ประเทศไทย
ควรจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลง GPA หรือไม่
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีการศึกษา
และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อประเทศไทยเป็นสำคัญ

9. การคัดค้าน
-การร้องคัดค้าน กรณีหน่วยงานของรัฐจัด
ให้มกี ารประกวดราคาทีผ่ ดิ ไปจากข้อตกลงให้ดำเนินการ
ตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขั ้ น ตอนที ่ 1 : ร้ อ งคั ด ค้ า นโดยตรงต่ อ
ทีม่ า : วารสารกรมบัญชีกลาง ปีท่ี 50 ฉบับที่ 2
หน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้างก่อน
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