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บทสรุปผู้บริหาร 
ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการต่างๆ ของรัฐเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาของประเทศ

และประสิทธิภาพของรัฐบาล ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของภาครัฐมาตลอด เนื่องจากรัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
โดยเฉพาะการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างอีกประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิด
ทุจริตได้ง่าย เนื่องจากมีมูลค่าสูง มีลักษณะเฉพาะในรายละเอียดโครงการและขอบเขตที่กว้างและระยะเวลา
ในการด าเนินงานที่ยาก ในอดีตมีโครงการก่อสร้างของรัฐที่ ป.ป.ช. ชี้มูลว่ามีการทุจริตหลายโครงการ เช่น 
โครงการบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่านและโครงการสร้างแอร์พอร์ตลิงค์ เป็นต้น 

แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แต่ในทางปฏิบัติ
นั้นก็ยังคงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน ามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ ใช้กันใน
ระดับสากลอย่างโครงการ “Construction Sector Transparency Initiative” หรือ CoST เข้ามาใช้ใน
ประเทศไทย  

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงส ารวจและศึกษากฎหมายและกระบวนการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐ
ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทย 
ก่อนมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ CoST ในอนาคต  

 การส ารวจระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ 
การส ารวจระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐของคณะผู้วิจัยพบประเด็นที่ส าคัญ

สองประการดังนี ้

ประกำรแรก ในเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจไทยแยกส่วนกัน โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานราชการอยู่ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีกรมบัญชีกลาง
เป็นฝ่ายบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนรัฐวิสาหกิจมีอิสระในการออกระเบียบพัสดุของตนเองเพ่ือ
ความคล่องตัวในการบริหารงานซึ่งบางแห่งต้องแข่งขันกับธุรกิจเอกชน เช่น การบินไทย แต่ส าหรับการ
ด าเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะยึดกระบวนการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 

ในเรื่องกระบวนการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันประเทศไทยยังเน้นการให้
หน่วยงานรัฐตรวจสอบกันเองอยู่ โดยมีหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบทางการเงินและทาง
เทคนิคอย่างน้อย 5 แห่ง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ส านัก
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งบประมาณ (สงป.) และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหากมีข่าวหรือมีการร้องเรียนเรื่อง
ทุจริต ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และหรือ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เข้าไปร่วม
ตรวจสอบด้วย 

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการก่อสร้างของรัฐที่อาจจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่
และสุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าภาคประชาสังคมและเอกชนของไทยจะมีความพร้อมทั้งด้าน
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระจากรัฐ และ เครือข่ายที่ เหนียวแน่นก็ตาม โดยเห็นได้จาก 
การด าเนินการเคลื่อนไหวในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐมาหลายปี 

องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของรัฐในอดีตมีทั้งหลายภาคส่วน ได้แก่ 
(1) องค์กรภาคเอกชนอย่างหอการค้าไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IoD)  
ซึ่งร่วมกันก่อตั้ง “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (2) สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.) สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) สมาคมสถาปนิกสยาม (ASA) และ 
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (ส.อ.ท.)  (3) เอ็นจีโอ ได้แก่ เครือข่ายของมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค (มพบ.) (4) 
องค์การภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า และ ม. หอการค้าไทย และ (5) สื่อมวลชนอย่าง 
ไทยพีบีเอสและส านักข่าวอิศราซึ่งมีผลงานการท าข่าวสืบสวน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีองค์กรระหว่าง
ประเทศที่คอยให้การสนับสนุนด้านการเงินและความเชี่ยวชาญหลายแห่ง เช่น องค์กรความโปร่งใสสากล 
(TI) ธนาคารโลก (World Bank) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ ธนาคารเพ่ือการพัฒนา
เอเชีย (ADB)  

ประกำรที่สอง ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายหลักที่บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ หากแบ่ง
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็น 3 ช่วงตามขั้นตอนการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐ ได้แก่ 
ช่วงเตรียมวางแผนและอนุมัติโครงการ ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง และช่วงด าเนินการก่อสร้างและตรวจรับงาน จะ
พบว่า กฎหมายไทยยังก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก เช่น เอกสาร 
TOR ราคากลาง เป็นต้น แต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการอนุมัติโครงการ หรือ
รายงานการตรวจรับงานต่อสาธารณชน 

นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของไทยก็เป็นลักษณะเดียวกับการตรวจสอบ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างคือ หน่วยงานรัฐยังคงตรวจสอบกันเอง กล่าวคือ ยังคงมีเพียง สขร. ซึ่งอยู่ภายใต้
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ว่าส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ไม่มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอที่จะตรวจสอบว่า
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หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ท าให้การเปิดเผยข้อมูลที่ผ่ านมาเป็นไปอย่างล่าช้า และ
ประชาชนไม่เชื่อถือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดยรัฐ  

จึงกล่าวได้ว่า ระบบการเปิดเผยข้อมูลในปัจจุบันจะไม่เอ้ือให้เกิดความโปร่งใส หากรัฐบาลไม่ได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง การน าโครงการ CoST มาใช้ในประเทศไทยจึงเป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะ
สร้างมาตรฐานใหม่ในการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐอย่างยั่งยืนในทุกๆ รัฐบาล 

 ความพร้อมของไทยในการน าโครงการ CoST มาใช ้
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ CoST อย่างน้อย  

2 ด้าน ได้แก่ (1) ภาคประชาสังคมที่มีเข้มแข็งทั้งในแง่องค์ความรู้และประสบการณ์ในการเคลื่อนไหว
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล และ (2) ระบบการเปิดเผยข้อมูลของรัฐที่มีอยู่แล้วและใกล้เคียงกับ
มาตรฐานของ CoST โดยเฉพาะประเภทของข้อมูลที่ต้องเปิดเผย โดยกฎหมายไทยก าหนดให้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนจ านวน 33 รายการ จากท้ังหมดที่ CoST ก าหนดให้เปิดเผย 38 รายการ 

จึงเหลือเพียงการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบบางประการเพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ภาคประชาสังคมและเอกชนได้ร่วมท างานกับภาครัฐในการตรวจสอบและการสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐต่อไป 
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บทน า 

ระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส าคัญในการวัดความ
โปร่งใสของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการด าเนินโครงการต่างๆ 
ของรัฐ โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) ซึ่งไทยได้ 
ลงนามในปี พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ประเทศที่ลงนามต้องมีมาตรการสนับสนุนให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ เพ่ือส่งเสริมให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน1 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร) ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินนโยบายต่างๆ ต่อประชาชน แต่ยังคง
มีอุปสรรคอย่างน้อยสองประการที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวขาดความชอบธรรมและไม่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ หนึ่ง การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของรัฐกระท าโดยรัฐ เอง โดยภาคเอกชนและ
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ท าให้เกิดข้อกังขาว่ารัฐเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มี
และถูกต้องจริงหรือไม ่และ สอง ข้อมูลที่รัฐเปิดเผยยังอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจยากส าหรับประชาชน เนื่องจาก
ข้อมูลหลายชุดเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคและเฉพาะทาง เช่น ข้อมูลโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 
ข้อมูลสัมปทานขุดเจาะน้ ามันหรือสัญญาณโทรคมนาคม จึงจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามา
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและย่อยข้อมูลเหล่านี้เพื่อน าเสนอต่อประชาชน 

ในช่ วงสองสามปีที่ ผ่ านมา องค์กรภาค เอกชนและกลุ่ ม เ อ็นจี โอ  (Non-Governmental 
Organization - NGO) ได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลน าแนวทางความโปร่งใสของต่างประเทศมาใช้ใน
ประเทศไทย ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานการสร้างความโปร่งใสใหม่ให้แก่รัฐบาลไทย เช่น “องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” (Anti-Corruption Organization of Thailand - ACT) ที่เคยเสนอ 
“ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

                                           
1 United Nations Convention against Corruption 2003 Article 13 (1). Stipulates that “Each State Party shall take 
appropriate measures, within its means and in accordance with fundamental principles of its domestic law, to promote 
the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental 
organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption and to raise 
public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by corruption. This participation 
should be strengthened by such measures as: 
(a) Enhancing the transparency of and promoting the contribution of the public to decision-making processes; 
(b) Ensuring that the public has effective access to information; ...” 
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ของ “องค์การเพ่ือความโปร่งใสสากล” (Transparency International - TI)2 หรือ “กลุ่มปฏิรูปพลังงาน
เ พ่ือความยั่ งยืน” 3  ที่ เสนอ “แนวทางความโปร่ ง ใสส าหรับ อุตสาหกรรมที่ หาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ”(Extractive Industry Transparency Initiative” – EITI) เพ่ือเป็นเกณฑ์เปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้จากการขายทรัพยากรของประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ การน าโครงการ “ความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของรัฐ” (Construction Sector 
Transparency Initiative – CoST) ซึ่งมีแนวคิดและหลักการเดียวกับ Integrity Pact และ EITI เข้ามาใช้
ในประเทศไทยด้วยเป้าหมายที่จะช่วยให้การด าเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของรัฐ โปร่งใสมากขึ้น ท าให้
การทุจริตเกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งมีกรอบเงินลงทุนรวมสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท4 นอกจากนี้ CoST ช่วยลดข้อกังขา 
จากภาคเอกชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ซึ่งอาจน าไปสู่การเผชิญหน้ากัน จน
ท าให้โครงการต้องสะดุด 

รายงานฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไทย โดยคณะผู้วิจัยจะมุ่งเน้น
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่งเป็นส าคัญ อันได้แก่ การท่าอากาศยาน
ไทย (ทอท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย
หน่วยงานทั้งสามแห่งจะเป็นหน่วยงานน าร่องส าหรับการน าโครงการ CoST เข้ามาใช้ในไทย 

คณะผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาของรายงานนี้เป็น 6 บท ดังนี้คือ บทที่หนึ่งจะกล่าวถึงที่มาและหลักการของ
โครงการ CoST และแนวทางในการด าเนินตามโครงการ CoST ในประเทศไทย ในบทที่สองจะน าเสนอ
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐโดยทั่วไป บทที่สามจะเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลของหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพ
ในการเขา้มาร่วมก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างได้เช่นเดียวกัน  

                                           
2องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย). “ลงนามข้อตกลงคุณธรรมจัดซ้ือรถเมล์เอ็นจีวี”. เรียกดูขอ้มูลได้ที่:  
http://www.anticorruption.in.th/sign-integrity-pact/ 
3 “กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน” เป็นกลุ่มบุคคลจากหลายวงการ โดยเฉพาะวงการธุรกจิพลังงานประมาณ 90 คนที่รวมตัวกันในวันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปนโยบายพลังงานของไทย กลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ เช่น นายปิยสวัสดิ ์ 
อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (เว็บไซต์ http://www.energyreform.in.th/) 
4 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (3 ธันวาคม พ.ศ. 2557). “แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการดา้นคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action Plan)”. (เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www.otp.go.th/images/stories/PDF/2558/ActionPlan2558/ActionPlan2.pdf) 
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ในบทที่สี่ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของไทย โดยเน้นไปที่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก โดยในบทที่ห้าจะกล่าวถึงมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลของ CoST ก่อนน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของไทย เพ่ือให้เห็นประเด็น
ที่ไทยต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนน า CoST มาใช้ 

ในบทที่หกซึ่งเป็นสุดท้ายของรายงานนี้ คณะผู้วิจัยจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะใน
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในโครงการ CoST ในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทที่ 1  
โครงการ CoST และแนวทางด าเนินการในประเทศไทย 

1.1 ทีม่าและหลักการของโครงการ CoST 

โครงการ CoST เกิดขึ้นจากการผลักดันของหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะ
กระทรวงพัฒนาระหว่างประเทศ (Department for International Development – DFID) ของสหราช
อาณาจักร ธนาคารโลก และ สหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ ( International Federation of 
Consulting Engineers - IFCE) เป็นต้น และมีองค์กรไม่แสวงหาก าไรชื่อ “Engineers Against Poverty” 
ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการนานาชาติ (International Secretariat) ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราช
อาณาจักร ปัจจุบัน มีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ CoST จ านวน 14 ประเทศทั่วโลก โดยใน
อาเซียนมีประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยซึ่งเข้าเป็นสมาชิกในปลายปี พ.ศ. 2557 

เป้าหมายของ CoST คือการสร้างระบบธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ความโปร่งใส (Transparency) 
และ การตรวจสอบได้ (Accountability) ในการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐ จากงานศึกษาพบว่า
โครงการก่อสร้างของรัฐประสบปัญหาต้นทุนบานปลายและล่าช้าอย่างมาก ท าให้เกิดต้นทุนการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงร้อยละ 645 

กลไกส าคัญในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสให้แก่โครงการก่อสร้างของรัฐของ CoST คือ 
การน าเอาระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมจาก “ผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน” (Muti - stakeholder 
approach) เข้ า ไปใช้  กล่ าวคือ  มีการ ต้ัง  “คณะกรรมการกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ เสียหลายภาคส่วน”  
(Multi – Stakeholder Group – MSG) อันประกอบด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน รัฐบาล และองค์กรภาค
ประชาสังคม โดยค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” (Stakeholder) ตามค านิยามของ CoST หมายถึง บุคคลหรือ
หน่วยงานที่สามารถสร้างผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากภาคการก่อสร้าง (Construction sector)6 

                                           
5 World Bank (2012).“Construction Sector Transparency Program Goes Global” เรียกดูข้อมูลได้ที่
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/08/construction-sector-transparency-program-goes-global 
6 CoST (October 2013). “Guidance Notes 4: Establishing a Multi-Stakeholder Group and National Secretariat”. เรียกดูข้อมูล
ได้ที่ http://www.constructiontransparency.org/documentdownload.axd?documentresourceid=29 
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ข้อดีของการตั้งคณะกรรมการ MSG คือเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วนมาร่วมท างาน
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐและภาคประชาสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมร่วม
ตรวจสอบการท างานของรัฐผ่านการรับรู้ข้อมูลในการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการ MSG มีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ หนึ่ง ติดตามและตรวจสอบข้อมูลในโครงการก่อสร้าง
ของรัฐในทุกขั้นตอน เช่น การวางแผนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการด าเนินการก่อสร้าง พร้อมเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ แต่ไม่มีหน้าที่ต่อรองหรือร่วมก าหนดแผนการด าเนินโครงการ7 และ สอง 
วิเคราะห์ว่าโครงการก่อสร้างนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตอนต้นหรือไม่ มีต้นทุนบานปลายหรือไม่ หรือตรง
ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 

ในการท างานจริงนั้น คณะกรรมการ MSG จะต้องมี “คณะท างานตรวจสอบข้อมูล” หรือ 
Assurance Team (AT) คอยช่วยประสานงานกับหน่วยงานเข้าของโครงการก่อสร้าง และ รวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจมีข้อมูลที่มีความเฉพาะทางเทคนิค เช่น ทาง
บัญชีหรือวิศวกรรม เป็นต้น เพ่ือน ามาสังเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ก่อนน าเสนอต่อ MSG และ
ประชาชน คนที่ท าหน้าที่ในคณะท างานตรวจสอบข้อมูลนี้อาจเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธาหรือการ
ก่อสร้างหรือบริษัทที่ปรึกษาก็ได้8 

กล่าวโดยสรุปคือ CoST จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบการด าเนินโครงการก่อสร้างของ
รัฐผ่านการมีคณะกรรมการ MSG ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ซึ่งเข้า
มารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของรัฐ ในฝั่งภาครัฐนั้นก็จะได้ฝึกการท างานร่วมกับภาคอ่ืนๆ 
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ นอกจากนี้ คณะกรรมการ MSG จะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลแทนประชาชนที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิค 

1.2 ผลการด าเนินงานในต่างประเทศ 

ธนาคารโลกได้เริ่มโครงการ CoST เป็นโครงการน าร่องในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 ใน 8 ประเทศ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี  ได้แก่ กัวเตมาลา แซมเบียมาลาวี ทานซาเนีย เอธิโอเปีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์  
และสหราชอาณาจักร9 ประเทศเหล่านี้ ยกเว้นสหราชอาณาจักรมีอันดับและคะแนนที่แย่กว่าไทยในการ
ส ารวจภาพลักษณ์ด้านคอร์รัปชันปี พ.ศ. 2551 (ดูตารางท่ี 1.1) ที่มีการน าโครงการ CoST ไปใช้   

                                           
7 Truex, R. and Søreide, T. (December 2010), “Why Multi-stakeholder Groups Succeed and Fail”. Policy Research Working 
Paper. The World Bank. p. 4. 
8 CoST (January 2011). “Report on information disclosure and assurance team findings: International comparison”.  
9 เว็บไซต์ของโครงการ CoST (http://www.constructiontransparency.org) 
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ตารางท่ี 1.1 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี พ.ศ. 2551 ของประเทศน าร่องโครงการ CoST 

ประเทศ อันดับ (จาก 180 ประเทศ ) คะแนน 
สหราชอาณาจักร 16 7.7 

ไทย 80 3.5 
กัวเตมาลา 96 3.1 

แซมเบีย 115 2.8 
มาลาว ี 115 2.8 

ทานซาเนีย 102 3 

เอธิโอเปีย 126 2.6 
เวียดนาม 121 2.7 

ฟิลิปปินส ์ 141 2.3 
ที่มา: Transparency International 
 

หลังจากน าโครงการ CoST ไปใช้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีครึ่งพบว่าประเทศน าร่องประสบความส าเร็จ
ในเบื้องต้นซึ่งสรุปได้อย่างน้อย 3 ประการคือ10  

ประกำรแรก CoST เป็นตัวชี้วัดว่าฝ่ายการเมืองให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสเพียงใด 
เนื่องจากโครงการ CoST จ าเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมากเพ่ือที่จะประสบความส าเร็จ
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ประเทศประสบความส าเร็จในแง่นี้ เช่น เวียดนาม และ กัวเตมาลา ที่โครงการ CoST 
ในช่วงต้นด าเนินไปอย่างล่าช้ากว่าประเทศน าร่องอ่ืนๆ แต่รัฐบาลก็สามารถเร่งผลักดันให้มีการด าเนินการทุก
ขั้นตอนจนส าเร็จทันประเทศอ่ืนๆ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน กรณีของประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงโยธาธิการ (Minister for Construction) ในขณะนั้น เป็นผู้เร่งผลักดันจนส าเร็จโครงการ ส่วน
ประเทศกัวเตมาลา ประธานาธิบดีอัลวาโร โคลอม (Alvaro Colom) เป็นผู้ผลักดันด้วยตนเอง 

ประกำรทีส่อง CoST ช่วยให้ประเทศน าร่องเปรียบเทียบระบบธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของ
ตนเองและมาตรฐานของ CoST จนท าการปรับปรุงแก้ไข เช่นในประเทศเอธิโอเปียซึ่งเปิดเผยข้อมูลโครงการ
ก่อสร้างถนน ประปา โรงพยาบาล และโรงเรียนรวมแล้วกว่า 25 โครงการ กรมทางหลวงของเอธิโอเปียได้
น ามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ CoST ไปปรับปรุงระบบจัดการเอกสารที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน 
เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการที่ปรับปรุงกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ CoST 

                                           
10 สรุปจาก CoST (July 2011). “Briefing note 12: Success stories from the CoST pilot project”. 
http://www.constructiontransparency.org/documentdownload.axd?documentresourceid=66 
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เช่นเดียวกับในประเทศมาลาวี รัฐสภาสั่ งให้มีการปฏิรูประบบก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยเฉพาะการน ามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ CoST เข้าไปรวมในกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างกลาง หลังจาก
ที่ CoST ท าให้รัฐบาลตรวจสอบพบโครงการก่อสร้างร้อยละ 97 มีความล่าช้า และร้อยละ 6 ต้นทุนบาน
ปลาย 

ประกำรที่สำม การท างานร่วมกันระหว่าง MSG ที่มีภาคประชาสังคมร่วมด้วยและหน่วยงานตรวจ
เงินแผ่นดินของรัฐ ที่เป็นตัวอย่างดีที่สุดคือกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคณะกรรมการ MSG ได้ร่วมมือกับ 
สตง. หรือ Commission on Audit (COA) ตรวจสอบโครงการก่อสร้างของรัฐ นอกจากนี้ COA ยังให้ 
CoST ใช้เว็บไซต์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบต่อสาธารณะ 

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าประเทศน าร่องของ CoST ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 จะมีระดับการทุจริต
คอร์รัปชันที่รุนแรงกว่าไทย แต่ก็สามารถที่จะผลักดันโครงการ CoST จนประสบความส าเร็จได้ จนน าไปสู่
การปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลในโครงการก่อสร้างของรัฐให้ทัดเทียบมาตรฐานของ CoST และช่วยให้รัฐ
สามารถตรวจพบความบกพร่องต่างๆ ในโครงการก่อสร้างอย่างแม่นย าขึ้น แม้ว่าผลการตรวจสอบนั้นจะยัง
ไม่พบว่าเป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม 

คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงกระบวนการของ CoST การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอย่างละเอียดในบทท่ี 5 อีกครั้ง 
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บทที่ 2  
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 

2.1 กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในอดีต 

ตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ
เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 3 ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2498 และ พ.ศ. 2521 
ในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้จัดตั้งกรมพัสดุแห่งชำติ ในสังกัดกระทรวง 
พระคลังมหาสมบัติ11 12 เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาพัสดุให้แก่กระทรวงต่างๆ ซึ่งสมัยนั้น
ไม่มีอ านาจจัดหาพัสดุเองได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ปรับปรุงระเบียบพัสดุของรัฐ โดยให้
ยกเลิกกฎและระเบียบที่เกี่ยวกับการพัสดุที่มีอยู่ และประกาศใช้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 249813 และ ระเบียบส ำนักคณะรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจ้ำง พ.ศ. 249814 เพ่ือให้หน่วยงานแต่ละ
แห่งจัดซื้อพัสดุได้เองภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้  

ระเบียบทั้งสองฉบับได้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2521 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ซ่ึงได้
รวมระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและการจัดจ้างไว้ในระเบียบฉบับเดียวคือ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. 2521 นอกจากนี้ยังมีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับได้แก่  ระเบียบว่ำด้วยกำรจ้ำง
ออกแบบ และควบคุม งำนก่อสร้ำงอำคำร พ.ศ. 2521 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรซื้อ กำรจ้ำง 
และกำรจ้ำงที่ปรึกษำภำยใต้โครงกำรที่ด ำเนินกำรด้วยเงินกู้จำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 252715 ต่อมาระเบียบทั้ง
สามฉบับได้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน โดยถูกน ารวมกันเพ่ือออกเป็น

                                           
11 ประกาศจัดตั้งกรมพัสดุแห่งชาติ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2475  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 217 
12“กรมพัสดุแห่งชาติ” เปลี่ยนชือ่เป็น “กรมพัสดุ” ในสังกัด “กระทรวงการคลัง” (ชื่อใหม่ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ) ในปี พ.ศ. 2476 
สมัยรัฐบาลพันเอกพระยาพหลฯ (ดู พระรำชกฤษฎีกำจัดวำงระเบียบรำชกำรส ำนักงำนและกรมในกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2576 เรียกดูข้อมูลได้
ที่คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ http://dl.parliament.go.th/)  
13 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที ่65 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2598 
14 หลังปี พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี หลังการเปลี่ยนชือ่จากส านักคณะรัฐมนตรีกลับมาเป็นส านักนายกรัฐมนตรี (ดู 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/opm_his.htm) 
15 คณะผู้วิจัยไม่พบระเบยีบว่าด้วยการจ้างออกแบบฯ พ.ศ. 2521 และ ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซ้ือฯ พ.ศ. 2527 ฉบับเต็ม จึงไม่
สามารถศึกษาเนื้อหาของระเบียบทั้งสองฉบับได้ (ดู สมำคมนักบริหำรพัสดุแห่งประเทศไทย. “วิวัฒนำกำรระเบียบกำรพัสดุ”. เรียกดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.cmatthai.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=27) 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535) ซึ่งเป็นระเบียบพัสดุ
ทีห่น่วยงานราชการใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2.2 กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน 

ในปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐหลายฉบับขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุนของโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้นมาจากเงินงบประมาณ เงินกู ้หรือเงินจากการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ตามที่แสดงใน
รูปที่ 2.1)  โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการด้วยเงินงบประมาณและเงินกู้มีกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 (2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549) และ (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ซึ่งคณะผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงในรายงานฉบับ
นี้) ส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินจากการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีกฎหมายเพียงฉบับเดียวคือ 
พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุน พ.ศ. 2556) โดยกฎหมาย 
แต่ละฉบับมีที่มาที่ไป และกรอบการบังคับใช้ดังนี้ 

 

รูปที่ 2.1  กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 

 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (2558) 

  

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ท่ีใช้ร่วมทุนรัฐ - เอกชน ท่ีใช้งบประมาณ เงินกู้  เงินนอกงบ

พ.ร.บ. ร่วมทุน 
2556

อปท.หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ & 
องค์กรอิสระ

ระเบียบส านัก
นายกฯ พ.ศ. 2535 

และ 2549

ระเบียบพัสดุ
ของแต่ละที่

ระเบียบ มท. ว่า
ด้วยการพัสดขุอง 

อปท.
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2.2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

 ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 บังคับใช้เฉพาะกับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือต่างๆ แต่ไม่บังคับใช้กับ (1) โครงการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ “เงินกองทุนเฉพาะ” (earmarked funds) (2) เงินที่มาจากการหารายได้ของหน่วยงาน
แต่ละแห่งอย่างกรณีของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ. (ส านักงาน กสทช.) ที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ (3) เงินนอก
งบประมาณ เช่น ทุนหมุนเวียนตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 249116  (กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฯลฯ17)  

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ระเบียบนี้มีเพียงหน่วยงาน “ส่วนราชการ”  ซึ่งไม่รวมรัฐวิสาหกิจและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะอย่างองค์กรอิสระ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) หรือ ส านักงาน 
กสทช. เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีอ านาจที่จะออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง18 19  

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระส่วนใหญ่ก็เลือกใช้ระเบียบพัสดุของหน่วยงาน
ส่วนกลางมากกว่า เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ล้วนต้องถูกตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ซึ่งคุ้นเคยกับกฎระเบียบของหน่วยงานส่วนกลางเป็นอย่างดี 

ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ ระเบียบ สนย. 2535 ได้ก าหนดขั้นตอน
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน (ดูรูปที่ 2.2) ดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1  คือต้องมีการตั้งคณะกรรมการก าหนด
ลักษณะและรายละเอียดของโครงการที่ต้องด าเนินการ เพ่ือขออนุมัติโครงการในขั้นตอนที่ 2 โดยทั่วไปจะ
เป็นการท ารายงานขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ (เกินพันล้านบาท) อาจ
ต้องมีการขออนุมัติจาก ครม. ก่อน 

                                           
16 มาตรา 3 วรรคแปด แห่ง พ.ร.บ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ““ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซ่ึงอนุญาตให้น ารายรับสมทบ
ทุนไว้ใช้จ่ายได้” 
17 ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์. “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ... การปฏิรูปเพื่อความโปร่งใสและสร้างวนิัยทางการเงินการ
คลัง”.  เรียกดูข้อมูลได้ที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-article53.pdf 
18 ข้อ 6 ของระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซ่ึงด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงิน
งบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ” 
19ข้อ 5 วรรค 15 ของระเบียบส านกันายกฯ พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า ““ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกจิ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น” 
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ในขั้นตอนที่ 3 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งสามารถท าได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก 
วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และ วิธีพิเศษ แต่ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะต้องใช้ เพียง 2 วิธีคือ 
การจ้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนดซึ่งใช้กับการก่อสร้างมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท หรือการจ้างด้วย
วิธีพิเศษซึ่งใช้กับโครงการที่เร่งด่วน หรือโครงการก่อสร้างต้องการแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น 
สนามกีฬาแห่งชาติ หรือ สนามบิน เป็นต้น ในการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด จะต้องมีการท า
รายงานแสดงเหตุผลจัดจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับซอง
และคณะกรรมการด าเนินการจ้าง ก่อนที่จะประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าประกวด
ราคา ส าหรับการจัดจ้างวิธีพิเศษ หากเป็นโครงการก่อสร้างที่ต้องการแบบที่เฉพาะ จะต้องเสนอรายละเอียด
เรื่องการจ้างออกแบบต่อ กวพ. (ดูรูปที่ 2.3) 

ขั้นตอนที่ 4 การประกวดราคาหาผู้รับเหมา การจ้างผู้รับเหมาตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 มี 6 
วิธี ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิ เศษ และประกวดราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการประกวดราคา และ E-Auction (ซึ่งถูกระบุ
รายละเอียดตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 ที่คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงต่อไป) เนื่องจากเน้นถึงโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่เป็นหลัก การจ้างสองวิธีนี้คล้ายกันอย่างมาก (ดูรูปที่ 2.4) โดยเริ่มต้นที่การตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดลักษณะของโครงการที่จะจ้าง ก่อนน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ หลังจากมีการอนุมัติโครงการแล้ว
จะเป็นการจัดท า TOR เพ่ือประกาศเชิญชวนประกวดราคาและให้หรือขายเอกสารประกวดราคา ในขั้นตอน
หลังจากนี้ ทั้งสองวิธีจะมีการด าเนินงานที่แตกต่างกันตรงที่ ในวิธีประกวดราคา จะมีการตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งเพ่ือมารับซองและเปิดซอง ก่อนประกวดผู้ชนะการประกวดราคา ขณะที่ในวิธี E-Auction จะต้องมี
การคัดเลือกบริษัทหรือบุคคลเพ่ือให้บริการ “ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์” หรือสถานที่ส าหรับจัดแข่งขัน
เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาต่อไป เพ่ือด าเนินการก่อสร้างและตรวจ
รับงานต่อไป 

รูปที่ 2.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างของรัฐตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 

 
ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย (2558) 

  

ตั้ง กก. ก าหนด
ลักษณะโครงการ 

ขออนุมัติโครงการ 
จ้างออกแบบและ

ควบคุมงาน  

ประกวดราคาหา
ผู้รับเหมา 

ด าเนินการก่อสร้าง ตรวจรับงาน 
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รูปที่ 2.3 การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย (2558) 

รูปที่ 2.4 ประกวดราคาหาผู้รับเหมา 

 
ที่มา: สรุปโดยคณะผู้วิจัย (2558) 

จ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด

ท ารายงานเสนออนุมัติการจ้างหัวหน้าส่วน
ราชการ

ตั้ง กก. รับซอง และ กก. ด าเนินการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด

ประกาศเชิญชวน

จ้างโดยวิธีพิเศษ

เสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธี
ประกวดแบบต่อ กวพ.

ประกวดราคา

เตรียมการ : ตั้ง กก. ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

ท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

อนุมัติโครงการ

จัดท า TOR

ประกาศประกวดราคา

ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา

รับและเปิดซองประกวดราคา

ประกาศผลประกวดราคา

ท าสัญญาจ้าง

ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมการ : ตั้ง กก. ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

ท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

อนุมัติโครงการ

จัดท า TOR

ประกาศประกวดราคา

ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา

คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเสนอราคา

คัดเลือกผู้ในบริการตลาดกลาง
อิเล กทรอนิกส์

จัดแข่งขันเสนอราคาและประกาศผล

ท าสัญญาจ้าง



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

14 

การประกาศใช้ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ถือเป็นการพัฒนาอีกขึ้นหนึ่งของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไทย โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2547) ประเมินว่าระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ได้ป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่แสดงในตารางที่ 2.1 ส่วนในฝั่งของธนาคารโลกซึ่งได้ประเมินระบบการจัดซื้อจัด
จ้างของไทยในปี พ.ศ. 2548 โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “Baseline Indicator System” (BIS)20 พบว่า
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลไทย (ในช่วงปี  พ.ศ. 2548) “ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ตามหลัก
มาตรฐานสากล”21  

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาดังกล่าวของธนาคารโลกพบว่า ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ยังคงมีช่องโหว่
ทางด้านเทคนิค ทางด้านกระบวนการ และการบริหารจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงต่อ เช่น การใช้ค าหรือ
ประโยคที่ไม่ชัดเจนและจ าเป็นต้องมีการออกระเบียบลูกต่างๆ ตามมาอีกทอดหนึ่ง แต่ก็ไม่มีการเปิดเผย
ระเบียบลูกดังกล่าวที่ออกมาให้สาธารณชนได้ทราบ ท าให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
ไม่สามารถวางแผนหรือเตรียมการได้ทันท่วงที และ ยังขาดบทบัญญัติที่ป้องกันการฮ้ัวกันทางเทคนิค ท าให้ผู้
เข้าแข่งขันจัดซื้อจัดจ้างบางรายได้เปรียบ และไม่ได้บัญญัติถึงประเภทของเกณฑ์การพิจารณาหาผู้ชนะใน
การแข่งขันจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้บัญญัติให้ต้องมีการเปิดเผยเกณฑ์ดังกล่าว ท าให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่
มีกรอบส าหรับพิจารณาเกณฑ์การตัดสินหาผู้รับงาน ซึ่งมักเกิดปัญหาว่ามีการตั้งเกณฑ์การให้คะแนนที่กว้าง 
ไม่เที่ยงธรรม และไม่สะท้อนความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีใช้ 

นอกจากนี้  กฎหมายดั งกล่ าวยั งคงมีสถานะเป็นแค่  “ระเบียบ” ไม่ ใช่กฎหมายระดับ 
“พระราชบัญญัติ” ซึ่งเปิดช่องให้รัฐบาลออกกฎเพ่ือยกเว้นบทบัญญัติบางประการในระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
ส าหรับโครงการของรัฐบางโครงการได้อย่างไม่ยากเย็นนัก เช่น การยกเลิกไม่ให้มีการเปิดจัดซื้อจัดจ้างโดย
การประมูล หรือการยกเลิกขั้นตอนบางขั้นตอนจนท าให้เกิดปัญหาไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ 

  

                                           
20 BIS เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยธนาคารโลกและองค์กรเพื่อความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อประเมินระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างของแต่ละประเทศ 
21 The World Bank (June 2005), “Commentary on the Findings of a Joint Royal Thai Government-World Bank Assessment 
of Thailand’s Public Procurement System (Draft)”. pp 2. 
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ตารางท่ี 2.1 มาตรการป้องกันการทุจริตในระเบียบ สนย. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

กรณี ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 

โครงการมูลค่า 1,000 ล้านบาท ใช้วิธีประมูล 

เหลือผู้ประมูลรายเดียว ยกเลิกการประกวดราคา 

ซื้อหรือจ้างแบบเหมารวม (Turnkey) ครม. ต้องมีมติให้ด าเนินการ 

การจ่ายเงินล่วงหน้า การสอบหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ราคาซื้อหรือจ้าง 

จ้างท่ีปรึกษา มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาภายใต้กระทรวงการคลังที่จัดท า
ทะเบียนรายชื่อที่ปรึกษา 

จ้างท่ีปรึกษาด้วยเงินกู้ มีผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ด้วย 1 คน 

หลักประกันสัญญา มูลค่าร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ตารางที่ 2 มาตรการการป้องกันการทุจริตในระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ใน  สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ คณะ (2547).  
“คอร์รัปชัน นักการเมือง ขา้ราชการ และนักธุรกจิ”.  ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หนา้ 18. 
 

2.2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

ในปี พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีแนวคิดให้มีการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือที่จะให้มีการแข่งขันในการประกวดราคามากขึ้นจากการที่ผู้เสนอราคาสามารถ
เขา้ร่วมในการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้จากทุกพ้ืนที่ในประเทศ  ซึ่งจะส่งผลให้รัฐสามารถจัดซื้อพัสดุใน
ราคาที่ต่ าลงได้22 จึงไดม้ีการเพ่ิมวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ในปี พ.ศ.
254523 แต่หลังจากนั้นจนถึงปี พ.ศ. 2548 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่
ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง24 ซึ่งก าหนดการบังคับใช้ให้ครอบคลุมเพียงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

                                           
22 หนังสือบันทึกขอ้ความส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การปรับปรุงการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที ่20 มกราคม พ.ศ. 2549 
23 ข้อ 5 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ในข้อ ๑๘ แห่ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
“(๖) วิธปีระมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด””  
24 ประกำศกระทรวงกำรคลัง เร่ือง กำรก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน และหลกัเกณฑส์ ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุในรูปแบบกำรประมูลดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction) (9 ธนัวำคม พ.ศ. 2545)  ซ่ึงต่อมาถูกยกเลิกโดยประกำศกระทรวงกำรคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจัดหำพัสดุ
โดยกำรประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส ์(e-Auction) (21 มกรำคม พ.ศ. 2547) 
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คอมพิวเตอร์ การจ้างท าความสะอาดหรือรักษาความปลอดภัย25 และวัสดุอ่ืนๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง แต่ไม่มี
การก าหนดวงเงินของโครงการที่ต้องด าเนินการผ่านระบบนี้  

ต่อมา ครม. ได้มีมติในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าการด าเนินงานสูง เช่น 
การประมูลรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) หรือการร่วมทุนกับเอกชนให้ใช้วิธี e-auction26 แต่ก็ยังมีข้อ
สงสัยว่า “อำจมีกำรสมยอมรำคำกันล่วงหน้ำ เนื่องจำกรำคำที่เสนอทำงอิเล็กทรอนิกส์หลำยๆ รำยมักไม่
แตกต่ำงกันและใกล้เคียงกับรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้มำก”27 

ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ออกระเบียบ สนย. ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549 ที่ก าหนดให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรอิสระต้องประกวดราคาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ส าหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนรัฐวิสาหกิจ
ต้องท าตามระเบียบนี้หากจะจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวไม่ได้รวมการจ้างที่
ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 

รัฐวิสาหกิจได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 นี้ โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ถูกตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่แล้ว จึงมีความโปร่งใสในระดับหนึ่ง และรัฐวิสาหกิจ
เหล่านี้ก็มีความจ าเป็นต้องมีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้แข่งขันได้กับบริษัทเอกชนในภาคธุรกิจ
เดียวกันได้28 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า ระเบียบดังกล่าวยังคงมีบทบัญญัติบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ประการแรก 
การใช้ระบบ e-auction กับการจัดหาสินค้าและบริการทุกประเภท รวมทั้งการจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ
และควบคุมบริการ ในขณะที่ในต่างประเทศจะใช้ระบบ e-auction กับการจัดหาสินค้าหรือบริการที่มีการ
ซื้อบ่อยครั้ง หรือสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น อุปกรณ์ส านักงาน หรือหากเป็นการ
จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะซับซ้อน ก็จะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งที่จะจัดหาไว้

                                           
25 ขอ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑส าหรับการด าเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ “ประเภทพัสดุที่จัดหาเปนพัสดุประเภทครุภัณฑส านักงาน วัสดุส้ินเปลือง 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง เชน เครื่องพิมพ ฯลฯ การจางเหมาบริการท าความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย” 
26 มติ ครม. วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เร่ือง การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
27 มติ ครม. วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง การแก้ไขปัญหาการสมยอมราคาในการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-auction) 
28 มติ ครม. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 (เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/0e9afd00404475dbbb1ebb73e6382bcf/opm0504_8094_190749.pdf?M
OD=AJPERES) 



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

17 

ดีแล้ว และ ประการที่สอง แม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีคือป้องกันไม่ให้
ผู้เข้าร่วมประมูลเผชิญหน้ากัน แต่ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 กลับก าหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกราย
ต้องมาท าการเสนอราคาผ่านคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานที่จัดหาพัสดุจัดไว้ให้ ณ เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้29 

2.2.3 ระเบียบพัสดุของรัฐวิสาหกิจ 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วก่อนหน้าที่ รัฐวิสาหกิจไทยมีอ านาจในการออกระเบียบพัสดุของตนเองเพ่ือความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องแข่งขันกับบริษัทเอกชน เช่น การบินไทย หรือ
ธนาคารของรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้ว รัฐวิสาหกิจก็มักออกระเบียบที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ
ระเบียบพัสดุกลาง หรืออาจมีเนื้อหาก าหนดกระบวนการให้ยึดถือเอาระเบียบกลางเป็นหลัก 

ในรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยกล่าวถึงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภายในของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่งซึ่งจะน า
โครงการ CoST เข้ามาใช้เป็นโครงการน าร่อง อันได้แก่ หนึ่ง ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 254430 ซึ่งบังคับใช้เฉพาะการจัดซื้อ และ ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 
254431  ใช้เฉพาะการจัดจ้าง เช่น จ้างก่อสร้าง โดยระเบียบ รฟท. ทั้งสองฉบับมีเนื้อหาคล้ายกัน 
(คณะผู้วิจัยขอเรียกระเบียบทั้งสองฉบับรวมกันว่า “ระเบียบ รฟท. พ.ศ. 2544” สอง ข้อบังคับการไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 (ข้อบังคับ รฟม. พ.ศ. 2546)  และ สาม ระเบียบ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553  และ ข้อก าหนด บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 ซึ่งคณะผู้วิจัยขอเรียกรวมกันว่า “ระเบียบ และ 
ข้อก าหนด ทอท. พ.ศ. 2553” 

ในภาพรวมนั้น ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทั้งสามแห่งมีเนื้อหาที่คล้ายกับระเบียบ สนย. 
พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะวิธีการซื้อหรือจ้าง จากตารางท่ี 2.2 จะเห็นได้ว่า ระเบียบพัสดุของสามแห่งก าหนดถึง
วิธีการจัดซื้อหรือจ้างทั้ง 6 วิธี ตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 พร้อมวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก 

หากแต่ว่าในกรณีของ ทอท. ระเบียบพัสดุจะก าหนดให้มีการจัดซื้อหรือจ้างเพียงสามวิธี ได้แก่ การ
ตกลงราคา การประกวดราคา (ระเบียบ ทอท. ใช้ค าว่า “การประมูลแบบลายลักษณ์อักษร” (เสนอราคาได้

                                           
29ข้อ 10 (1) ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ “ใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละ
รายสงผแูทนไมเกินรายละสามคนเขาสกูระบวนการเสนอราคากอนเวลาเร่ิมการเสนอราคา โดยใหแจงชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. ก าหนดในวันเสนอ
ราคาและใหเขาประจ าในสถานที่ตามทีค่ณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ ...” 
30 http://www.railway.co.th/intranet/lawsrt/stores/menu.asp?Num=1 
31 http://www.railway.co.th/intranet/lawsrt/stores/menu.asp?Num=2 
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ครั้งเดียว)) E-Auction (ระเบียบใช้ค าว่า “การประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์”)  และ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
พิเศษ 

 ในเรื่องของขั้นตอนการด าเนินงานนั้น หากเป็นการจัดซื้อหรือจ้างด้วยวิธี E-Auction รัฐวิสาหกิจ
จะด าเนินการตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 เป็นหลัก ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอ่ืนๆ ข้อบังคับ รฟม. 
พ.ศ. 2546 และ ระเบียบ รฟท. พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาก าหนดขั้นตอนการด าเนินการไว้อย่างละเอียด ในขณะ
ที่ระเบียบ และ ข้อก าหนด ทอท. พ.ศ. 2553  ไม่ได้มีเนื้อหาในส่วนนี้ 

ตารางท่ี 2.2 วงเงินและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระเบียบพัสดุของหน่วยงานแต่ละแห่ง 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 

วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท) 
ระเบียบ สนย. 
พ.ศ. 2535 

ระเบียบ รฟท. 
พ.ศ. 2544  
(ซื้อและจ้าง) 

ข้อบังคับ รฟม. 
พ.ศ. 2546 

ระเบียบ และ ขัอก าหนด 
ทอท. พ.ศ. 2553 

ตกลงราคา ไม่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 1 แสน ไม่เกิน 2 แสน ไม่เกิน 4 แสน 
สอบราคา เกิน 1 แสน – ไม่

เกิน 2 ล้าน 
เกิน 1 แสน – ไม่
เกิน 2 ล้าน 

เกิน 2 แสน – ไม่
เกิน 2 ล้าน 

- 

ประกวดราคา (ประมูล) เกิน 2 ล้าน เกิน 2 ล้าน เกิน 2 ล้าน เกิน 4 แสน 
วิธีพิเศษ* เกิน 1 แสน  เกิน 1 แสน เกิน 2 แสน ไม่ระบุวงเงิน 
วิธีกรณีพิเศษ** ไม่ระบุวงเงิน ไม่ระบุวงเงิน ไม่ระบุวงเงิน - 
e-auction (ประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์****) 

ตามมติ ครม. ไม่บัญญัติใน
ระเบียบ 

ตามมติ ครม. ตามวิธีปฏิบตัิของกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ ่

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2558) 

2.2.4 พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานในสาขา
ต่างๆ เช่น พลังงาน ไฟฟ้า คมนาคม การผลิตน้ าประปา การบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะ และการขนส่ง 
ตัวอย่างของโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เช่น โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอสและโครงการทางยกระดับดอนเมือง 

 ประเทศไทยมีการเสนอแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนครั้งแรกในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) แต่นโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ซึ่งเปิดโอกาสให้เอกชน
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เข้ามาร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจมากขึ้น32 การคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมทุนกับรัฐในยุคก่อนปี พ.ศ. 2535 เป็นไป
อย่างหละหลวม สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2547)  ยกตัวอย่างโครงการโฮปเวลล์ ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2532 ซึ่ง “มีมูลค่ำ 8 หมื่นล้ำนบำท แต่ปรำกฏรำยละเอียดโครงกำรเพียงไม่กี่
หน้ำกระดำษ”33 34 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 นอกเหนือจากการออกระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 แล้ว รัฐบาลนายอานันท์ 
ปันยารชุน ยังได้ออก “พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535” 
(พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535)  ซึ่งมีเป้าหมายหนึ่งคือ ป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการกระบวนหรือการใช้ 
ดุลยพินิจที่ไม่โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ
ของรัฐ 

พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 บัญญัติมาตรการปกป้องประโยชน์สาธารณะในโครงการต่างๆ ของรัฐ 
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 พันล้านบาท เช่น หน่วยงานที่จัดท าโครงการต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการจัดท าโครงการที่มีการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้ได้เป็นอันดับแรก 
ก่อนที่จะต้องส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ (Feasibility study) 
ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พิจารณา เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการ
ขนาดใหญ่ที่รัฐจะด าเนินการต่อไป สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของประเทศในระยะยาวหรือไม่ 

สิ่งที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ กฎหมายดังกล่าวได้ก าจัดอ านาจใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
เนื่องจากโครงการร่วมทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ครม. ก่อน ซึ่งในบางครั้งอาจต้องรอถึง 2 ปี  
กว่าที่ ครม. จะอนุมัติ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลที่ต้องการจะผลักดันโครงการร่วมทุนมูลค่าสูงโครงการใดโครงการ
หนึ่งเป็นการเฉพาะ อาจพยายามที่จะให้หาช่องทางหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาดังกล่าว เช่นกรณีท่ีเกิดข้ึนกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ (Airport Rail 
Link) ของ รฟท. ที่ด าเนินการโดยการจ้างเอกชนรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (หรือเรียกว่า
การก่อสร้างแบบ Turn Key)35 36 ซึ่งหมายถึงว่าบริษัทเอกชนต้องแบกรับภาระต้นทุนการลงทุนและด าเนิน

                                           
32 นันทวัฒน์ บรมำนันท ์(2543). “กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจไทย”. สถำบันนโยบำยศึกษำ อ้างใน สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ คณะ (2547).  
“คอร์รัปชัน นักการเมือง ขา้ราชการ และนักธุรกจิ”.  ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. หนา้ 9 – 12. 
33 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ คณะ (2547). หน้า 14 - 15 
34 โครงการ “โฮปเวลล”์ หรือ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Elevated Road and Train 
System: BERTS)  เป็นการให้สัมปทานเพื่อให้เอกชนก่อสรา้งทางรถไฟและถนนยกระดับ ซ่ึงมีบริษัท โฮปเวลล์ โฮลดิ้ง ฮ่องกง จ ากัด เป็นผู้ได้
สัมปทาน แต่ต่อมาบริษัทโฮปเวลล์ฯ ไมส่ามารถสร้างให้แล้วเสร็จ จนรัฐบาลต้องบอกเลิกสัญญาการก่อสร้าง (ด ูสมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ และ
คณะ (มีนำคม 2557). หน้ำ 118 – 121) 
35 สุวิดา จิรประเสริฐกลุ และ ณัฐธิดา ดาริห์ (มิถุนายน 2556). “ย้อนรอยแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Link): บทเรียนส าคัญส าหรับโครงการ 2 ล้านล้าน”. หน้า 12. 
สถาบันอนาคตไทยศึกษา (เรียกดูข้อมูลได้ที่: http://www.thailandfuturefoundation.org/upload/reports/Policy%20Watch_Airport%20Link_Jun2013_final.pdf) 
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โครงการทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ รฟท. ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด นอกจากนี้ พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 
2535 ไม่ได้บัญญัติให้อ านาจแก้ไขสัญญาแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการออก พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้แทน พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 
โดย พ.ร.บ. ร่วมทุนฉบับใหม่นี้มีเป้าหมายเพ่ืออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นใน พ.ร.บ. ร่วมทุนฉบับ  พ.ศ. 2535  
ในสองเรื่องคือ เรื่องการป้องกันการทุจริตและเรื่องการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในโครงการร่วมทุน 

พ.ร.บ. ร่วมทุนฉบับใหม่นี้ยังมีบทบัญญัติที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด (เช่น คณะกรรมการคัดเลือก 
คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ เป็นต้น) เช่น การห้ามผู้ที่เคยเป็น “กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ” ด ารงต าแหน่งหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมทุน 
ในโครงการของรัฐหลังจากที่ออกจากต าแหน่งเป็นเวลาสองปี37 ในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพนั้น  
กฎหมายก าหนดให้มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้มีการอนุมัติโครงการร่วมทุนไว้ชัดเจน หากแต่
ว่ายังคงต้องรอดูว่าประสิทธิภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ อย่างไรก็ดี ปัญหาเรื่องด าเนินโครงการแบบ 
Turnkey ก็อาจจะยังคงอยู่ เนื่องจากยังไม่มีการแก้ค านิยามของค าว่า “ร่วมทุน”38 

รายงานเรื่อง “Mitigating Risks to Integrity in Public” ของโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ 
(UNDP) ระบุว่า รัฐก าลังจัดท า “ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ซึ่งเป็น
กฎหมายว่าด้วยการพัสดุกลางเพ่ือที่จะให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นอัน
เดียวกัน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ หรือรัฐวิสาหกิจ จึงมีการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยกรมบัญชีกลาง ในร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีการเพ่ิมบทลงโทษทาง
อาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เก่ียวข้องกับการติดสินบน นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบาย

                                                                                                                                
36 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ (มีนาคม 2557). “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”. หน้า 74 – 79 (เรียกดูข้อมูลได้ที่: 

http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/10/corruptionmenu-mix-final.pdf) 
37 มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า “ภายในระยะเวลาสองปีนับแตว่ันพ้นจากต าแหน่ง 
ห้ามมิให้กรรมการตามมาตรา 8 กระท าการดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาในกิจการของเอกชนทีไ่ด้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการที่คณะกรรมการได้ให้ความ
เห็นชอบหลักการในระหวา่งที่ตนด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(2) เข้าถือหุ้นในเอกชนตาม (1) เป็นจ านวนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนที่ช าระแล้ว 
การกระท าตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละศูนย์จุดหา้ของทุน
ที่ช าระแล้ว ในนิติบุคคลที่เอกชนตามวรรคหนึ่งถือหุ้นอยู่เกินร้อยละยี่สิบห้า หรอืในนิติบุคคลที่ถือหุ้นในเอกชนตามวรรคหนึ่งเกินร้อยละยี่สิบหา้” 
38 มาตรา 4 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า ““ร่วมลงทุน” หมายความว่า รว่มลงทุนกับ
เอกชนไม่ว่าโดยวธิีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธกีารอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด” 
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งมีประธานคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง คณะกรรมการดังกล่าวจะมีอ านาจรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐ 

2.3 หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 

หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจจัดซื้อจัดจ้างสามารถถูกแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ หนึ่ง หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ซึ่งหมายถึงกระทรวงต่างๆ สอง รัฐวิสาหกิจ สำม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ
จังหวัด เทศบาลและต าบล และ สี่ องค์กรอิสระ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สตง. ส านักงานศาลปกครอง 
เป็นต้น 

ประเทศไทยมีหน่วยงานส่วนกลางมีกระทรวงทั้งหมด 20 กระทรวง หรือแบ่งเป็นหน่วยงานระดับ
กรม 170 กรม รัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง39 อปท. 7,853 แห่ง (อบจ. 76 แห่ง เทศบาล 2,082 แห่ง อบต. 5,693 
แห่ง (กทม. และพัทยา 2 แห่ง) และองค์กรอิสระอีกประมาณ 12 แห่ง40 

มูลค่าเฉลี่ยตลาดการก่อสร้างของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 อยู่ที่ 9.4 แสนล้านบาทต่อปี 
ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเป็นมูลค่าการก่อสร้างของภาครัฐ (4.3 แสนล้านบาท)41 หน่วยงานราชการส่วนกลางมี
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างของรัฐทั้งหมด 
ในขณะที่ อปท. ใช้จ่ายในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจไทยคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 3 หรือ 1.3 หมื่นล้านบาทต่อปี ตามท่ีแสดงในรูปที่ 2.5 

หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ใช้งบก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท) กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยและโรงเรียน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมชลประทาน) ตามท่ีแสดงในรูปที่ 2.6 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเป้าหมายของรายงานฉบับนี้ อันได้แก่ รฟท. รฟม. และ ทอท. การส ารวจ
ฐานข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ สตง. พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ทอท. ไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ในการก่อสร้างแต่อย่างใด ในขณะที่ รฟท. มีสัญญาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 2 ชั้น มูลค่า 2.64 
ล้านบาท42 ส่วน รฟม. มีสัญญาโครงการก่อสร้าง 4 สัญญา มูลค่ารวม 3,598.98 ล้านบาท โดยเป็นโครงการ

                                           
39 สคร. “ข้อมูลส าคัญของรัฐวิสาหกิจไทย (State Enterprise Key Indicators : SEKI)”  เรียกดูข้อมูลได้ที่ http://www.sepo.go.th/seki-
design/129 category.htm 
40 รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2555 ของส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หน้า 24 (เรียกดูข้อมูลได้ที:่ 
http://www.opdc.go.th/) 
41 ข้อมูลจากส านกัคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เรียกดขู้อมูลได้ที่: http://www.nesdb.go.th/) 
42โครงการจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 2 ชั้น ชุมชนวัดใหมก่ระทุ่มล้ม วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556  คู่สัญญาคือ หจก.วิบูลย์และไพฑูรย์
ก่อสร้าง เลขที่สัญญาที่ พช.41 2556 
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โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (สัญญาที่ 6 งานระบบราง) มูลค่า 3,585 ล้าน
บาท43 

รูปที่ 2.5 สัดส่วนมูลค่าโครงการก่อสร้างภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลขององค์กรอิสระในรูปนี้รวมถึงข้อมูลของส านักงานศาลยุติธรรมด้วย 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดยคณะผูว้ิจัย (2558) จากฐานขอ้มูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ สตง.  
(เรียกดูข้อมูลได้ที่ http://procurement-oag.in.th/) 

 

รูปที่ 2.6 สัดส่วนมูลค่าโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2557 

 
ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดยคณะผูว้ิจัย (2558) จากฐานขอ้มูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ สตง. (เรียกดูข้อมูลได้ที่ http://procurement-oag.in.th/) 

  

                                           
43 โครงการจ้างก่อสร้าง สัญญาที่ 6 งานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง ช่วงบางใหญ่ – บางซ่ือ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 คู่สัญญาคือ 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. 

อปท. 
29% 

รัฐวิสาหกิจ 
3% 

องค์กรอิสระ 
2% 

ราชการส่วนกลาง 
66% 

ก. คมนาคม 
49% 

ก. ศึกษาธิการ 
17% 

ก. เกษตรและสหกรณ์ 
10% 

อื่นๆ   
(17 กระทรวง) 

24% 

http://procurement-oag.in.th/
http://procurement-oag.in.th/
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ทั้งนี้ ในอนาคตรัฐบาลได้มีแผนกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565 มูลค่ารวม 1.9 ล้านล้านบาท โดยสาขาที่จะมีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ (1) ขนส่ง
ทางราง ร้อยละ 56 (1.07 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งเป็นโครงการรถไฟรางคู่ ร้อยละ 26 และโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ร้อยละ 30 และ (2) ขนส่งทางบก ร้อยละ 33 (6.2 แสนล้านบาท)   

หากพิจารณาเฉพาะโครงการก่อสร้างจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 ตามแผนการลงทุนดังกล่าว 
พบว่า ในสาขาการขนส่งทางราง รฟท. จะต้องจัดการโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าอย่างน้อย 3.4 แสนล้าน
บาท และ รฟม. ต้องจัดการอย่างน้อย 3 แสนล้านบาท ส่วนในภาคการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกต้องดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงและสถานีขนส่ง
สินค้ารวมมูลค่าอย่างน้อย 1.1 แสนล้านบาท 

ส าหรับที่มาของเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในปี  พ.ศ.  2558 เพียงปี เดียว ซึ่ งมีมูลค่ า  
5.6 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นเงินกู้ร้อยละ 47 และเงินงบประมาณร้อยละ 35 ส่วนเงินที่มาจากการร่วมทุนกับ
ภาคเอกชนนั้นมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น (ตามที่แสดงในรูปที่ 2.7) 

นอกเหนือจากแผนการลงทุนฯ ดังกล่าวแล้ว ยังมีโครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิระยะที่ 2 
ซึ่ง ทอท. เป็นเจ้าของโครงการ มูลค่าโครงการ 6.17 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปลายปี พ.ศ. 
255844 45 

รูปที่ 2.7 ที่มาของเงินลงทุนในแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (เฉพาะ พ.ศ. 2558) 

 
หมายเหตุ: งบลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะปี พ.ศ. 2558 ตามแผนการลงทนุพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2558 – 2565 ของ

รัฐบาล 
ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (3 ธันวาคม พ.ศ. 2557). “แผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของ

ไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัตกิารด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action Plan)”.  

                                           
44 มติ ครม. วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เร่ือง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิระยะที ่2 
45 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (24 มิถุนายน พ.ศ. 2558). “ครม.ไฟเขียวสุวรรณภูมิเฟส 2”. 

งบประมาณ 
35% 

เงินกู้ 
47% 

รายได้รัฐวิสาหกิจ 
11% 

ร่วมทุนภาคเอกชน 
7% 
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2.4 สรุปบทที่ 2 

ประเทศไทยมีกฎหรือระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหลักคือ ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 และ 
ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 เป็นระเบียบหลักที่บังคับใช้กับหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค ส่วน
รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบเฉพาะของตนเอง 

ด้วยความที่มีกฎระเบียบเฉพาะส าหรับแต่ละหน่วยงานนี้ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจึงเป็นอิสระต่อกันและจากหน่วยงานราชการแม้ในทางปฏิบัติระเบียบดังกล่าวจะมี
เนื้อหาคล้ายกันก็ตาม ความเป็นอิสระต่อกันนี้มีข้อดีคือหน่วยงานแต่ละแห่งมีความคล่องตัวในการท างาน  

ส าหรับมูลค่าโครงการก่อสร้างของรัฐ แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565 จะท าให้ รฟท. และ รฟม. มีโครงการก่อสร้างในการบริหารจัดการคิด
เป็นมูลค่ารวมกัน 1.07 ล้านล้านบาท ส่วน ทอท. จะมีโครงการมูลค่า 6.17 หมื่นล้านบาท โครงการทั้งหมด
นี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
และอาจต้องแลกกับภาระทางการคลังที่เพ่ิมต่อเนื่องอีกหลายปี  

ในบทถัดไป คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการด าเนิน
โครงการก่อสร้างของรัฐตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือศึกษาว่าหากน าโครงการ CoST เข้ามาใช้ใน
ประเทศไทยแล้ว จะมีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของการติดต่อประสานงานเพ่ือขอ
ข้อมูลหรือเข้ามาร่วมท างานกับคณะกรรมการ MSG ของโครงการ 
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บทที่ 3  
ภาพรวมบทบาทหน้าท่ีขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก (หรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี) ที่ เข้ามาก ากับดูแลและควบคุมโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างมีหลายหน่วยงาน เนื่องจากกฎและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของไทยมีอยู่ด้วยกันหลาย
ฉบับตามท่ีกล่าวมาในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยแบ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ หนึ่ง หน่วยงานบริหาร
จัดการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สอง หน่วยงานก ากับดูแลและตรวจสอบทางการเงินและทางเทคนิคของ
โครงการก่อสร้างภาครัฐ และ สำม หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ซึ่งแต่ละแห่งจะมีบทบาทแต่ละช่วง
ระยะเวลาของโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามที่แสดงในตารางที่  3.1 แต่ก็ยังไม่พบว่ามีองค์กรภาค 
ประชาสังคมองค์กรใดเข้ามามีบทบาทในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเลย ทั้งนี้ ข้อมูลหรือรายละเอียดของ
หน่วยงานแต่ละแห่งมีดังนี้  

ตารางท่ี 3.1 หน่วยงานก ากับดูแลและควบคุมโครงการก่อสร้างของภาครัฐ 

บทบาทหน้าที ่ ชื่อหน่วยงาน ช่วงระยะเวลา 

ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง* ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง หลังจัดซื้อจัดจ้าง* 

บริหารจัดการการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สมจ. กรมบัญชกีลาง** 
-  - 

ก ากับดแูลและ
ตรวจสอบทางการเงิน
และทางเทคนิค 

สภาพัฒน ์  - - 

สบน.***  -  
สคร.****    
สงป.*****  -  
สตง.    

หน่วยงานตอ่ต้านการ
ทุจรติ 

ส านักงาน ป.ป.ช. -   
ส านักงาน ป.ป.ท. -   

องค์กรภาคประชา
สังคม 

ภาคเอกชน 
เอ็นจีโอ 
ภาควิชาการ 
องค์กรระหว่างประเทศ 
สื่อมวลชน 

- - - 

หมายเหต:ุ * ก่อนการจัดซ้ือจัดจ้าง หมายถึง การพิจารณาและอนุมัตโิครงการ และหลังการจัดซ้ือจัดจา้งหมายถึง การด าเนินโครงการ เช่น 
ก่อสร้าง สั่งซ้ือสิ้นค้า เป็นต้น การตรวจรับงาน และการตรวจสอบข้อบกพร่องและการทุจริต 

** ส านักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง มหีน้าที่บริหารการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ 
สนย. พ.ศ. 2535 และ ระเบยีบ สนย. พ.ศ. 2549 และอาจรวมถึงการใช้งบประมาณในรัฐวิสาหกิจ 

*** ส านกังานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีหน้าที่ตรวจสอบโครงการจัดซ้ือจัดจ้างที่ใช้เงินกู้  
**** ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) มีหน้าทีก่ ากบัดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ (โครงการพีพีพี) 
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***** สงป. หมายถึง ส านกังบประมาณ 
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2558) 

3.1 หน่วยงานบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.1.1 หน่วยงานดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2549 

หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐคือ  
ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลำง ซึ่งท าหน้าที่ส านักเลขานุการของ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 กวพ. ท าหน้าที่ตีความและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ ยวกับการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก าหนดหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นตามระเบียบพัสดุ ในกรณีที่มีเรื่อง
ร้องเรียน หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ กวพ. จะส่งผลการพิจารณาให้แก่หัวหน้าหน่วยงานที่มี
ปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้ด าเนินการต่อ กวพ. มีอ านาจสั่งตัดรายชื่อบุคคลหรือบริษัทเอกชนรายใดที่ฮ้ัวประมูล
หรือมีพฤติกรรมขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือทิ้งงาน 

กวพ. มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในขณะที่กรรมการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ระดับสูง อันได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ส านักนายกฯ) ผู้แทน
ส านักปลัดส านักนายกฯ ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (กระทรวงการคลัง) ผู้แทน สตง. และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนายกฯ 

ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 แต่งต้ังคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับ กวพ. ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแต่มีผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนอีก 3 คนเข้ามานั่งเป็น
กรรมการด้วย อันได้แก่ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าไทย และผู้แทน
สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการนี้เรียกว่าคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(กวพ.อ.) 

สมจ. เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สมจ. ยังคงได้รับงบประมาณและมี
บุคลากรไม่เพียงพอในการบริหารและดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างกลางของประเทศ ปัจจุ บัน สมจ.  
มีข้าราชการประจ าและลูกจ้างรวม  86 คน ซึ่ง 30 คนรับผิดชอบดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างกลางและอีก 
30 คนดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 46 จ านวนบุคลากรของ สมจ. คิดเป็นร้อยละ 3  

                                           
46  UNDP (December 2015)  
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ของบุคลากรทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง (2,872 คน)47 งบประมาณของ สมจ. ถูกก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง 
โดยในปี พ.ศ. 2555 สมจ. ได้รับงบประมาณ 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของงบประมาณประจ าปีของ
กรมบัญชีกลาง 

3.1.2 หน่วยงานดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของรัฐวิสาหกิจ 

ก) กรณีของ รฟท. 

ระเบียบ รฟท. พ.ศ. 2544 (ทั้งการซื้อและการจ้าง) ให้อ านาจผู้ว่ำกำร รฟท. มีอ านาจอนุมัติ
โครงการจัดซื้อและจัดจ้างมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท (ยกเว้นการสั่งซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ที่ต้องไม่
เกิน 25 ล้านบาท) และเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและตรวจสอบโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ 
ผู้ว่าการ รฟท. ยังเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษผู้ทิ้งงาน โดยมีส านักผู้ว่าการ รฟท. คอยสนับสนุน  

ส าหรับโครงการจัดจ้างที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะหรือใช้วิธี Turnkey จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการ รฟท. ก่อน โดยผู้ว่าการ รฟท. เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการ รฟท.48 ส่วนโครงการร่วม
ทุนกับเอกชนหรือการสร้างทางรถไฟสายใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม.49 

คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุและกำรจ้ำง (คพจ.) จะเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนหรือ
ปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุและระเบียบการจ้าง พ.ศ. 2544 ของ รฟท.  โดย คพจ. 

                                           
47 รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 ของกระทรวงการคลัง. หน้า 36 
48มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 บัญญัติว่า “ให้มคีณะกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทยคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกวา่สี่คนแต่ไม่เกินหกคน และผูว้่า
การ เป็นกรรมการ 
ให้ผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น” 
49 มาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 บัญญัติว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะด าเนินกิจการดงัต่อไปนี้ได้ 
(๑) สร้างทางรถไฟสายใหม ่
(๒) เลิกสร้างทางรถไฟที่ได้เริ่มสร้างแล้วหรือเลิกกิจการในทางซ่ึงเปิดเดินแล้ว 
(๓) เพิ่มหรือลดทุน 
(๔) กู้ยืมเงินหรือใหกู้้ยืมเงินมีจ านวนเกนิคราวละห้าลา้นบาท 
(๕) ลงทุนหรือร่วมลงทุนซึ่งมีวงเงินเกนิห้าสิบล้านบาท 
(๖) ออกพันธบัตรหรอืตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๗) จ าหนา่ยอสังหาริมทรัพย ์
(๘) จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
(๙) เข้าร่วมกจิการกับบุคคลอื่นหรือถอืหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด” 
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ประกอบด้วยผู้ว่าการ รฟท. (ประธานกรรมการ) และกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงาน
ภายใน รฟท. อีก 10 คน เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายการพัสดุ ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นต้น 

ข) กรณีของ รฟม. 

ข้อบังคับ รฟม. พ.ศ. 2546 ให้อ านาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแก่ผู้ว่ำกำร รฟม. ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
(ยกเว้นการสั่งซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ที่ต้องไม่เกิน 25 ล้านบาท) หากเกินกว่านั้นจะเป็นอ านาจของ
คณะกรรมกำร รฟม. ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี (เช่น ผู้ว่าการ รฟม. หรือ คณะกรรมการ รฟม.) 
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและควบคุมการด าเนินโครงการ และมีอ านาจสั่งปรับหรือลงโทษผู้ทิ้งงาน 

ผู้ว่าการ รฟม. วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนและออกระเบียบใดๆ ที่อยู่ภายใต้
ข้อบังคับ แต่การด าเนินงานใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อบังคับดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ รฟม. ก่อน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการ รฟม. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน (รวมประธาน) แบ่งเป็นตัวแทน
หน่วยงานรัฐ 10 คน เช่น ตัวแทนส านักปลัดส านักนายกฯ กระทรวงการคลัง ตัวแทนกระทรวงคมนาคม 
ตัวแทนส านักงบประมาณ เป็นต้น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน โดย ครม. เป็นผู้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ50  

ค) กรณีของ ทอท. 

ระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ทอท. มีอ านาจบริหาร
จัดการการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆ โดยมีเรื่องส าคัญๆ ได้แก่ (1) อ านาจในการอนุมัติโครงการจัดหาพัสดุที่
วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (ยกเว้นกรณีการจัดหาโดยวิธีพิเศษ ที่ต้องไม่เกิน 75 ล้านบาท) หากเกินกว่านี้ 
จะต้องได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมกำร ทอท.51 (2) อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลเพ่ือบริหารงาน
ตามระเบียบดังกล่าว เช่น คณะกรรมการคัดเลือกผู้ค้า (คัดเลือกผู้ที่ มีคุณสมบัติเข้าร่วมเสนอราคา) 

                                           
50 มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา่ “คณะกรรมการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนส านกังบประมาณ ผู้แทนส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซ่ึงในจ านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานกุารโดยต าแหนง่ 
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 
51 ข้อ 36 วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับบริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให ้“ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนิน
กิจการของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนแต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น” 



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

29 

คณะกรรมการจัดหาพัสดุ (คัดเลือกผู้เสนอราคา) หรือ คณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นต้น และ (3) อ านาจ
พิจารณาแก้ไขสัญญาและสั่งลงโทษผู้ทิ้งงาน 

3.1.3 หน่วยงานดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 

ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่ เกิดจากการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน  
พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมทุนเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
หนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาร่างขอบเขตและสัญญาโครงการและคัดเลือก
เอกชนลงร่วมทุน52คณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 2 คน 
ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 4 คน 

หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาร่วมทุนแล้ว คณะกรรมการก ากับดูแลจะเข้ามา
ท าหน้าที่ติดตามดูแลให้มีการด าเนินการตามสัญญาร่วมทุน53 รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการร่วมทุนเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องประกอบด้วยผู้แทน

                                           
52 มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีอ านาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทนุ 
(๒) ก าหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
(๓) เจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 
(๔) เรียกให้หนว่ยงานเจา้ของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕) พิจารณาด าเนินการอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับโครงการตามที่เห็นสมควร 
ให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบ้ังคับแก่คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนโุลม” 
53 มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการก ากับดูแลมอี านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามก ากับดูแลโครงการให้มกีารด าเนินงานตามที่ก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน แผนการปฏบิัติตามสัญญารว่มลงทุน และแผนการจัดการ
แก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
(๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการต่อหน่วยงานเจา้ของโครงการ โดยอาจก าหนดให้หนว่ยงาน
เจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการและจัดท าแผนการจัดการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการได้ 
(๓) เรียกหนว่ยงานเจา้ของโครงการหรอืเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๔) รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่อรฐัมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ และให้ส่งส าเนารายงาน
และเอกสารที่เกีย่วขอ้งไปยังส านักงาน 
(๕) พิจารณาแก้ไขสัญญารว่มลงทุนตามหมวด ๗ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรกึษาตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ระยะเวลาทีจ่ะต้องรายงานตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดอย่างน้อยหกเดือนตอ่หนึ่งครั้ง 
ให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบ้ังคับแก่คณะกรรมการก ากับดูแลโดยอนุโลม” 
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กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้แทน สคร. ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิที่ รัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดแต่งตั้ง 4 คน ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 1 คน 

อนึ่ง สคร. ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในขั้นตอนแต่ละช่วง ตั้งแต่การเริ่มพิจารณาโครงการร่วมทุน 
การคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าร่วมทุน และการก ากับดูแลติดตามโครงการ ดังที่คณะผู้วิจัยจะกล่าวในส่วน
ต่อไป  

3.2 หน่วยงานก ากับดูแล และตรวจสอบทางการเงินและทางเทคนิค 

การตรวจสอบโครงการก่อสร้างของรัฐมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องก ากับดูแลและตรวจสอบทางการ
เงินและทางเทคนิคของโครงการ ได้แก่ หนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งขาติ (สภาพัฒน์) สอง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำม ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) สี่ ส านักงบประมาณ (สงป.) และ ห้ำ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

3.2.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ (สภาพัฒน์) 

สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักนายกฯ ท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ให้แก่รัฐบาลผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ พ.ร.บ. พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2521 มาตรา 12 (8) บัญญัติให้สภาพัฒน์ติดตามและประเมินโครงการ
ของหน่วยงานของรัฐต่างๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย54 ซึ่งเป็นงานหลักของส ำนักวิเครำะห์กำรลงทุนภำครัฐ 
หน่วยงานภายในของสภาพัฒน์  

ในการพิจารณาโครงการพัฒนาของรัฐ ครม. สามารถขอให้สภาพัฒน์ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อประชาชน เช่นเดียวกับโครงการร่วมทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชนที่ยังจ าเป็นต้องได้รับความเห็นจากสภาพัฒน์เสียก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้จริงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศโดยรวม55  

                                           
54 12 (8) แห่ง พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 บัญญัติให้ “ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกบัผลงานตามโครงการ
พัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัการเร่งรัด ปรับปรุง หรือเลิกล้มโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใด เมื่อเห็นสมควร” 
55 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหง่ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า “เมื่อส านักงานได้รับผล
การศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ถ้าส านกังานเห็นด้วยกับโครงการ ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการของโครงการต่อไป 
(๒) ถ้าส านกังานไม่เห็นด้วยกับโครงการ ให้แจ้งความเห็นต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดและหนว่ยงานเจา้ของโครงการ และหากรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของส านักงาน ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตัดสินต่อไป 
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สภาพัฒน์มีเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรซึ่งถูกแต่งตั้งหรือถอดถอนโดย ครม. 
ด้วยเหตุนี้บทวิเคราะห์โครงการของสภาพัฒน์อาจยังคงถูกตั้งค าถามจากประชาชนว่ามีการเมืองเข้ามา
แทรกแซงให้บทวิเคราะห์นั้นบิดเบือนไปจากหลักวิชาการหรือไม่ 

3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

สคร. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่หลักคือ การเสนอแนะนโยบาย แผน 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจ การให้ค าปรึกษาและเสนอแนะด้านวิชาการแก่รัฐวิสาหกิจ 
และ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ56  

ด้วยเหตุนี้ สคร. จึงมีบทบาทในโครงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ช่วง
เตรียมโครงการจนถึงช่วงเสร็จสิ้นการด าเนินการก่อสร้าง โดย สคร. จะเป็นผู้พิจารณาแผนการลงทุน
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจพร้อมสภาพัฒน์  และประเมินผลการด าเนินโครงการเ พ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  (มีนายกฯ เป็นประธาน และเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง)57 

สคร. ยังมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนตลอดโครงการ 
ตั้งแต่มีการเริ่มเสนอโครงการ ด าเนินโครงการและตรวจรับ โดยหน้าที่หลักของ สคร. คือการเป็นหน่วย
เลขานุการให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ (คณะกรรมการพีพีพี) โดยต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุนและเสนอความเห็น และรายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ

                                                                                                                                
ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) ให้มีความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเสนอประกอบการพิจารณาไปพร้อมกัน และในกรณีที่โครงการนั้นจะต้องมีการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ให้มี
ความเห็นของส านักงบประมาณประกอบการพิจารณาด้วย 
56 ข้อ 2 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ “ให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมภีารกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวสิาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการการก ากบัดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ
และด าเนินการเกีย่วกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยให้มอี านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนารัฐวิสาหกจิและหลักทรพัย์ของรัฐ 
(๒) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มกีารด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกีย่วกับ
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกจิ 
(๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
(๕) ด าเนินการเกีย่วกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๖) ปฏิบัตกิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านกังาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
57 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 
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ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการพีพีพี58  ในขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าร่วมกับรัฐ หากเกิด
ข้อถกเถียงว่าจะใช้หรือไม่ใช้วิธีคัดเลือกบริษัทในคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ สคร. มีอ านาจพิจารณา
ตัดสินชี้ขาดกรณีดังกล่าวด้วย 

คณะกรรมการพีพีพีประกอบด้วย นายกฯ ซึ่งเป็นประธาน รมว. กระทรวงการคลัง เป็นรอง
ประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาฯ คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาฯ สภาพัฒน์ ผอ. ส านักงบประมาณ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผอ. สบน. อัยการสูงสุด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 7 คนที่ ครม. แต่งตั้ง 

3.2.3 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 

สบน. เป็นหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงการคลังที่ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 หลังจากที่รัฐบาล
ไทยมีหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤติมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารจัดการเรื่องนี้
โดยเฉพาะ 

สบน. เข้ามามีบทบาทก ากับดูแลและตรวจสอบโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ใช้เงินกู้ เนื่องจากเป็น
หน้าที่ของ สบน. ที่จะต้องติดตามการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้ และประเมินผลการ

                                           
58 มาตรา 18  แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า “ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห นชอบ 
(๓) จัดท าร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในกรณีไม่ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธปีระมูลตามมาตรา ๓๘ 
(๕) จัดท าร่างประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐในโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าทีก่ าหนดในมาตรา ๒๓ 
เสนอต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๕๘ 
(๖) ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวจิัยและพัฒนากับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และด าเนินการให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนว่ยงานของรัฐ เพื่อให้มีความรู้ และความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(๗) ศึกษา วิจยั พัฒนาและจัดท าฐานขอ้มูลเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ และค าแนะน าแก่หนว่ยงาน
ของรัฐ และบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(๘) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 
(๑๐) ปฏิบัตกิารอื่นตามที่พระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านกังาน หรอืตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย” 
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ด าเนินงานหลังจากโครงการเสร็จสิ้น59 60 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับ
กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ซึ่งมี รมว. กระทรวงการคลังเป็นประธาน 

3.2.4 ส านักงบประมาณ (สงป.) 

สงป. เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักนายกฯ มีหน้าที่ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้ข้อเสนอแนะ
หรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแก่ ครม. และหน่วยงานรัฐ และ ติดตามและประเมินการใช้
งบประมาณของหน่วยงานรัฐเพ่ือรายงานต่อ ครม.61 นอกจากนี้ สงป. เป็นผู้จัดท าบัญชีรำคำมำตรฐำน

                                           
59 มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้ “ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกจิการ
ทั่วไปของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สาธารณะ ตลอดจนหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจให้กูย้ืมเงินและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังไม่ได้
ค้ าประกัน รวมถึงรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการประมาณการความตอ้งการเงินของภาครัฐและการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) ด าเนินการเกีย่วกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนการจัดการกู้เงินเพื่อส ารองเงินคงคลัง การเบิกจ่ายเงินกู้และการช าระหนี้ 
(๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหนว่ยงานอื่นของรัฐมีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(๔) ติดตามการปฏบิัตติามสญัญาที่ไดผู้กพันกับแหล่งเงินกู้ และประเมินผลการด าเนินงานที่ใช้จ่ายเงินกู้ 
(๕) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๖) ปฏิบัตกิารอื่นตามทีพ่ระราชบัญญัตนิี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย” 
60 ขอ 14 ของ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ “ในการบริหารหนี้สาธารณะ ใหส านักงานมี
อ านาจหนาที่ด าเนินการในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้ ... 
(๕) ก ากับ ติดตามใหหนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญากเูงิน สัญญาค้ าประกัน และสัญญา
ใหกูตอใหเปนไปตามขอผูกพัน และกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว 
(๖) ติดตามการบริหารโครงการหรือแผนงาน และจัดท ารายงานเสนอตอคณะกรรมการเกี่ยวกับความคืบหนาผลการด าเนินงาน การเบิกจาย 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข รวมทั้งพิจารณาปรับวงเงินคาใชจาย และระยะเวลาด าเนินโครงการหรือแผนงานไดตามความจ าเปน เพื่อให
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น...” 
61 ข้อ 5 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ “ในส านกังบประมาณ ให้มีกลุ่มการ
จัดการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ เพื่อสนบัสนุนงานด้านการ
จัดการงบประมาณให้จังหวัดหรือกลุ่มจงัหวัด และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ รับผดิชอบงานขึ้นตรงต่อ
ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ โดยมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับจงัหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่มีส านักงานในต่างประเทศ 
โดยน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และรูปแบบในการจัดท างบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน าและประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการจัดท างบประมาณแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาลและแผนการบรหิารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
(๕) ประสานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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สิ่งก่อสร้ำง62 เพ่ือให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นราคาอ้างอิง และเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนเงิน
ชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่า K) ในสัญญาก่อสร้างของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 
ล้านบาท หากต่ ากว่านั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการมีอ านาจด าเนินเองได้63 

ด้วยอ านาจหน้าที่ข้างต้น และด้วยการที่  ผอ. ส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ 
สงป. ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ ที่ท าหน้าที่อนุมัติโครงการก่อสร้าง ได้แก่ คณะกรรมการของ
สภาพัฒน์ คณะกรรมการพีพีพี คณะกรรมการบริหารหนี้ฯ  ท าให้ สงป. ต้องเข้ามาก ากับดูแลก่อนอนุมัติ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแลการใช้งบประมาณอ่ืนๆ  

3.2.5 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

สตง. เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้ “เงินแผ่นดิน” ของหน่วยงานรัฐ
ทุกแห่ง สตง. อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าการ สตง. ซึ่งถูกแต่งตั้งและต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ส่วน คตง. นั้นมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย 
ฝ่ายตุลาการเป็นส่วนใหญ่ และถูกแต่งตั้งโดยวุฒิสภา คตง. และ สตง. ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อ
รัฐสภา จึงท าให้ สตง. มีความเป็นอิสระจากรัฐบาลมากกว่า สภาพัฒน์ และ สคร. ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหาร 

ในปัจจุบัน สตง. มีพนักงานตรวจ 1,800 คน64 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. สตง.) ก าหนดให้ สตง. มีหน้าที่และอ านาจเข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
โครงการต่างๆ ของรัฐทั้งในช่วงก่อนเริ่มโครงการและหลังจบโครงการ 

                                                                                                                                
(๖) วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
(๗) วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกีย่วกบัประมาณการรายรับและรายจา่ย รวมทั้งเงินนอกงบประมาณและทรัพยากรอืน่ที่ต้องใช้ในการจัดท า
งบประมาณรายจา่ย 
(๘) ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบในการจัดท าค่าใช้จา่ยต่อหน่วยในการจัดท าบริการสาธารณะ และจัดท ามาตรฐานต้นทุนในการ
ให้บริการสาธารณะของหนว่ยงานในความรับผิดชอบ 
(๙) ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
(๑๐) จัดเตรียมข้อมูลและค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา 
(๑๑) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
62 ส านักมาตรฐานงบประมาณ (มีนาคม พ.ศ. 2558). “บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง”. เรียกดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/stdc58.PDF 
63 ส านักมาตรฐานงบประมาณ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555). “คู่มือการตรวจเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่
เกี่ยวขอ้ง”. หน้า 17. เรียกดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32 GENERAL/DATA0000 00000122.PDF 
64 รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2553 ของ สตง.  
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ช่วงก่อนหรือก าลังจะเริ่มโครงการ สตง. มีหน้าที่ต้องศึกษาแผนงานหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อ
การจัดท างบประมาณ65 ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องส่งแผนงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ สตง. 
อยู่แล้ว สตง. มีอ านาจแจ้งเตือนหน่วยงานเจ้าของโครงการ กรณีที่พบว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมี
ความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการคลังสาธารณะ สตง. ยังมีหน้าที่สอดส่องว่าหน่วยงานจัดซื้อจัด
จ้างได้จัดหาพัสดุตามที่ได้มาตรฐานและมีราคาที่เหมาะสมตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 หรือไม่66  

ทั้งนี้ ภาระงานหลักของ สตง. คือการด าเนินการตรวจสอบทั้งทางด้านการเงินและตรวจสอบความ
คุ้มค่าของการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยงานแต่ละแห่ง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การตรวจสอบยังคงเน้นเพียงว่า
หน่วยงานของรัฐได้ท าตามกฎระเบียบหรือไม่ และด้วยบุคลากรและงบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้ สตง. ต้ อง
เลือกสุ่มตรวจโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นตรวจสอบโครงการที่มีมูลค่าสูงๆ ของรัฐวิสาหกิจและกรม
ต่างๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือรางรถไฟ เช่นเดียวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ซึ่ง
มักจะถูกวิพากวิจารณ์จากประชาชนและสื่อว่าขาดความโปร่งใสในการด า เนินงาน ในปี พ.ศ. 2553 สตง. 
สามารถตรวจหน่วยงานราชการส่วนกลางได้เพียงร้อยละ 2 ของหน่วยงานราชการส่วนกลางทั้งหมด 1,646 
แห่ง ตรวจรัฐวิสาหกิจได้ร้อยละ 72 ของรัฐวิสาหกิจ 182 แห่ง และตรวจ อปท. ได้ร้อยละ 60 จาก อปท. 
5,272 แห่ง 

สตง. มีอ านาจออกบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือมีพฤติกรรมทุจริตได้ แต่
ก็เป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากหากพบว่า “ข้อบกพร่อง” ดังกล่าวมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต สตง. จะต้อง
ส่งคดีดังกล่าวต่อส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการสอบสวนและด าเนินการทางอาญาต่อไป  

อนึ่ง สตง. ยังมีอ านาจออก “โทษปรับทางปกครอง” ตามระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) ว่ำด้วยวินัยทำงงบประมำณและกำรคลัง พ.ศ. 2544  ค่าปรับทางปกครองคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ
เงินเดือนไม่เกิน 1 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ที่มีการออกระเบียบดังกล่าวจนถึงปี 
พ.ศ. 2555 สตง. ได้พิจารณากรณีความผิดแล้วเสร็จเพียง 33 คดี จากทั้งหมด 398 คดี และพบว่าจากคดี
ทั้งหมดที่พิจารณาเสร็จไปนั้น มี 24 คดีที่ถูกลงโทษปรับ และเป็นที่น่าสังเกตุว่า 33 คดีที่ตัดสินไปนั้นเป็น
กรณีความผิดที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2549  

ในกรณีที่ สตง. ตรวจพบความบกพร่องที่ไม่ได้เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐจงใจทุจริต แต่เป็นเพียง
การด าเนินโครงการที่ท าให้เกิดความสิ้นเปลืองด้วยสาเหตุอ่ืนๆ เช่น การไม่มีกฎระเบียบบังคับใช้ หรือการไม่

                                           
65มาตรา 39 (ง) แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ “ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกบั
แผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณ” 
66 ข้อ 17 (2) ของ ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ “ส านักงานตรวจเงินแผน่ดินมีหน้าที่สอดส่องมิให้มีการหลกีเล่ียงการปฏิบัติตามขอ้ ๑๖ 
หากพบการหลกีเล่ียงให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพือ่ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้หลกีเล่ียง และแจ้งให้ผู้รักษาการตามระเบียบทราบ” 
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รู้ระเบียบ (ซึ่งอาจจะมีความต้องการทุจริตแฝงอยู่หรือไม่ก็ตาม) สตง. ไม่สามารถส่ง เรื่องต่อให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. สอบสวนได้ แต่ท าได้เพียงแจ้งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา หรือในบางกรณีอาจแจ้งต่อ ครม. หรือสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือให้ออกมาตรการอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้น หากแต่ว่า ในท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจทุกอย่าง
ยังคงอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

3.3 หน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 

โครงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างของรัฐอาจมีการร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต 
จึงอาจมีหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของรัฐเข้าไปร่วมตรวจสอบได้ โดยในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ 
ส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) 

ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐหลายหน่วยงาน แต่หน่วยงาน
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีกับผู้ทุจริตในภาครัฐภายใต้อ านาจหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542  (พ.ร.บ. ป.ป.ช.) 
แม้ว่าในอดีตงานส่วนใหญ่ของส านักงาน ป.ป.ช. จะเน้น “การปราบปราม” เป็นหลัก แต่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก็ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน “การป้องกัน” การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 
ในปี พ.ศ. 2541 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในวงรำชกำร  (คณะกรรมการ ป.ป.ป.) 
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนที่จะมาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้รัฐบาลในสมัยนั้นออก
มาตรการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของรัฐ ครม. ได้รับข้อเสนอดังกล่าวและออกมติ ครม. มาในปี
เดียวกัน67 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ขอบเขตการเปิดเผยราคากลางได้ถูกขยายจากที่ต้องเปิดเผยเฉพาะใน
โครงการก่อสร้าง แต่รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนๆ อีก เช่น ยาและเวชภัณฑ์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น68 

สถิติคดีทุจริตในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐของ ป.ป.ช. แสดงให้เห็นว่า มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐวิสาหกิจจ านวนหนึ่งและนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายกรณี ตัวอย่างโครงการที่ศาลตัดสินว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้นจริง เช่น โครงการก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียคลองด่านที่มีนักการเมืองเกี่ยวข้อง 2 คน ได้แก่ 

                                           
67 มติ ครม. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2541 เร่ือง มาตรการป้องกันหรอืลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา: กรณีการก าหนดราคากลาง งาน
ก่อสร้างของทางราชการ 
68 มติ ครม. วันที่ 12 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2556 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวธิีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
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นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วง พ.ศ. 2540 – 2544 และ นายยิ่งพันธ์ มนะ
สิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2541 ซึ่งสุดท้ายแล้วนายวัฒนาถูก
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตัดสินจ าคุกเมื่อปี พ.ศ. 2551 ส่วนนายยิ่งพันธ์
เสียชีวิตก่อนศาลตัดสิน คดีนี้ยังมีข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น นายปกิต กิระวานิช เมื่อครั้ง
ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติว่าทุจริตต่อหน้าที่69 

 นอกจากนีย้ังมีโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด แต่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุด
เช่น โครงการสร้างแอร์พอร์ตลิงค์ของ รฟท. ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอดีตผู้ว่า รฟท. และ ผู้ว่า รฟท. ฐาน
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ70 

ทั้งนี้ การที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินคดีทุจริต และการ
ขาดการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว ท าให้ ป.ป.ช. ยังคงมีคดีทุจริตที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน
จ านวนมาก โดยในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2554 ป.ป.ช. มีคดีทุจริตที่เข้ามาโดยเฉลี่ย 2,681 ต่อปี ซึ่ง ป.ป.ช. 
สามารถสืบสวนได้ร้อยละ 7371  

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งคือ ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบ
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับล่าง ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เหมือนกบัส านักงาน ป.ป.ช. แต่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ตรวจพบการทุจริตในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กของรัฐในต่างจังหวัดหลายโครงการ 
เช่น การทุจริตในโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในปี พ.ศ. 255772 

3.4 องค์กรภาคประชาสังคม 

องค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของรัฐประกอบหลายภาคส่วน 
ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) องค์กรภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และ
สื่อมวลชน 

                                           
69 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ (มีนาคม 2557). หน้า 98 – 101. 
70 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ (มีนาคม 2557). หน้า 74 – 79. 
71 รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2555 ของส านกังาน ป.ป.ช.. หน้า 83 
72 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (17 ตุลาคม พ.ศ. 2557). “ปปท. ลงพื้นที่ตรวจทุจริตสนามฟุตซอลที่พิษณุโลก” (เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/611880) 
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3.4.1 องค์กรภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการเอกชนของไทยได้มีการรวมตัวกันเป็นสมาคม เช่น สมาคมหอการค้าหรือ สภา
อุตสาหกรรม เป็นต้น ในปัจจุบันสมาคมเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการสอดส่องดูแลการด าเนินการใน
โครงการก่อสร้างของรัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางด้านลบต่อภาค
ธุรกิจโดยตรง และอาจหมายถึงความอยู่รอดของบริษัทก่อสร้างเช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพวิศวกรหรือ
สถาปนิก เนื่องจากมูลค่าการก่อสร้างของภาครัฐนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดการก่อสร้าง
ทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาในบทน า 

โดยทั่วไปแล้ว สมาคมผู้ประกอบการเอกชนจะไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เป็นทางการ เนื่องจากคณะกรรมการพัสดุของหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการมักจะมีเฉพาะกรรมการที่เป็น
ข้าราชการเท่านั้น บริษัทเอกชนก็มักจะไม่กล้าที่จะเปิดโปงเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการ
ประมูลงาน เนื่องจากเกรงว่าจะถูกข้ึนบัญชีด าไม่ให้เข้าร่วมประมูลงานในอนาคต อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนเริ่ม
ตื่นตัวและด าเนินการกดดันรัฐบาลขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เกิดปัญหาการทุจริตในโครงการก่อสร้างของรัฐที่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึน 

องค์กรภาคเอกชนที่เป็นหัวหอกหลักในการเคลื่อนไหวฝั่งของภาคเอกชนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ได้แก่ หอการค้าไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IoD) การเคลื่อนไหวดังกล่าว
ก่อให้เกิดความร่วมมือขององค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันวิชาการต่างๆ ที่มาท างานร่วมกันภายใต้
ชื่อ “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” หรือ ACT73 ซึ่งมีผลงานเด่นชัดคือการเสนอโครงการ 
“ข้อตกลงคุณธรรม” (integrity pact) แก่รัฐบาล เช่น กระทรวงคมนาคม74 เพ่ือให้มีระบบที่จะสร้างความ
โปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ซึ่งรัฐบาลก็ยอมรับข้อเสนอและอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญตัวแทน
ภาคเอกชนเข้าไปสังเกตการณ์ใน “โครงการน าร่อง” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรถเมล์ของ ขสมก. แต่
ก็ไม่ได้รับรองว่าจะน าเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างจริงจังในอนาคต 

นอกเหนือจาก ACT แล้ว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ก็เป็นอีกหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการต่อต้านทุจริตในโครงการก่อสร้างของรัฐ ตัวอย่างเช่น วสท. เคยถูกร้องขอจากรัฐบาลทหารให้

                                           
73 http://www.anticorruption.in.th/ 
74 ไทยรัฐออนไลน์ (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556.' “ชัชชาต'ิ เอาจริงต้านคอรัปชัน เตรียมร่างหนังสือให้ผู้ร่วมประมูลเซ็น”. (เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www.thairath.co.th/content/325273) 
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เข้าไปช่วยในการตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในปี พ.ศ. 255075 หลังจากมีการ
พบรอยแตกร้าวของอาคารผู้โดยสาร แท็กซี่เวย์และรันเวย์ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุจากการทุจริตในการก่อสร้าง 

ในปี พ.ศ. 2554 สมาคมภาคเอกชน 4 แห่ง อันได้แก่ วสท. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศ
ไทย (วปท.) สมาคมสถาปนิกสยาม (ASA) และ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (ส.อ.ท.) ได้ลงนามร่วมมือ
กับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

3.4.2 องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) 

ประเด็นที่องค์กร NGO ส่วนใหญ่สนใจในเรื่องการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐนั้นมักเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการด าเนินโครงการของรัฐที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการอย่างการสร้างเขื่อน เช่น การต่อต้านการสร้ าง 
เขื่อนแม่วงก์ในจังหวัดนครสรรค์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเครือข่าย76  

อย่างไรก็ดี NGO ยังคงมีบทบาทที่จ ากัดในการเข้าไปก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ อัน
เนื่องมาจาก (1) การขาดงบประมาณและบุคลากร โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง ด้วย NGO 
ส่วนใหญ่เน้นการท างานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค และ (2) การขาดการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการให้ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญของภาครัฐ ท าให้ NGO มีข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างน้อยเกินไปที่
จะเคลื่อนไหวหรือด าเนินการใดๆ ต่อได้  

อย่างไรก็ดี เครือข่าย NGO ที่มีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้คือ กลุ่ม
เครือข่ายของมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค (มพบ.) เครือข่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักกฎหมาย 
นักวิชาการ และผู้ที่ เคลื่อนไหวเพ่ือสังคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพลังงาน 
โทรคมนาคม สื่อ สุขภาพและยา หรือด้านนโยบายการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ มพบ. ยังมีเครือข่ายใน
ระดับท้องถิ่นใน 76 จังหวัดที่ด าเนินการในเรื่องการร้องเรียนของผู้บริโภค เช่นเดียวกับเครือข่ายระดับ
ภูมิภาคที่เข้มแข็ง 

                                           
75 ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (23 มกราคม พ.ศ. 2550).  “สุวรรณภูมิร้าวลามถึงตึก ตั้ง "ต่อตระกูล" ประธานหาข้อเท็จจริง”. เรียกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www2.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9500000008631 
76 มูลนิธิสืบนาคะเสถยีร (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556). “60 นักวิชาการ แถลงการณ์ "คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์"” เรียกดูข้อมูลได้ที:่ 
http://www.seub.or.th/ 
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3.4.3 องค์กรภาควิชาการ 

ประเทศไทยมีองค์กรภาคการศึกษาและวิชาการหลายองค์กรที่มีศักยภาพและด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันหลายองค์กร ในรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงองค์กรภาค
วิชาการ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ม. 
หอการค้าไทย 

สถาบันพระปกเกล้ามีบทบาทอย่างมากในการฝึกอบรมและให้ความรู้นักการเมืองและข้าราชการ
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการและการเมืองและผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาครัฐจ านวนมาก เช่น ระบบเลือกตั้ง 
การกระจายและถ่วงดุลอ านาจ หรือเรื่องการจัดตั้งส านักวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา (Thai PBO) 
ข้อได้เปรียบของสถาบันพระปกเกล้าคือการที่เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และมีนักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือข้าราชการระดับสูงในคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ท าให้สถาบันพระปกเกล้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้มาก 

TDRI เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีพันธกิจหลักคือการท าวิจัยเชิงนโยบายและมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลของรัฐ การสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ การต่อต้านทุจริต และการ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ จุดแข็งของ TDRI อยู่ที่การมีฐานความรู้และข้อมูลทางด้านนโยบายสาธารณะที่
ค่อนข้างสมบูรณ์รวมทั้งการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ ท าให้สามารถสร้าง
ความเชื่อถือในระดับหนึ่งว่าไม่ได้ถูกสั่งการโดยนักการเมืองหรือข้าราชการ นอกจากนี้แล้ว TDRI ยังได้
ท าการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในการจัดตั้ง Thai PBO ซึ่งมีลักษณะคล้าย Congressional 
Budget Office ของสหรัฐอเมริกา โดยมีธนาคารโลกเป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุน 

องค์กรภาควิชาการสุดท้ายคือ ม. หอการค้าไทยซึ่งมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการต่อต้านทุจริต 
โดยมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ ACT ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ม. หอการค้าไทยยังเป็น
ที่รู้จักจากการส ารวจ “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย” (Corruption Situation Index) ซึ่ง “ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ” เป็นผู้จัดท าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

3.4.4 องค์กรระหว่างประเทศ 

กรุงเทพฯ เป็นฐานให้กับองค์กรระหว่างประเทศท่ีด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาทุจริตและความโปร่งใส
ของรัฐในองค์กร เช่น องค์กรความโปร่งใสสากล (TI) ธนาคารโลก (World Bank) โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) 
(สหรัฐอเมริกา) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (สหรัฐอเมริกา) มูลนิธิเฟเดริคเนามัน (FNS) (เยอรมนี)  
มูลนิธิเฟเดริคเอแบร์ท (FES) (เยอรมนี) อนึ่ง การด าเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้มักจะจ ากัด
อยู่แค่การจัดท าการศึกษาวิจัยหรือการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ที่มีขอบเขตไม่กว้างมากนัก เนื่องจาก
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ประเทศไทยไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือมากนัก เนื่องจากมีระดับรายได้ต่อ
ประชากรและระดับการพัฒนาที่ไม่ต่ าจนเข้าขั้นวิกฤต 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ได้พ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากธนาคารโลกและ ADB มากนัก ในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการก่อสร้างของรัฐ หากแต่ว่า รัฐบาลไทยก็เคยขอความช่วยเหลือจาก 
ADB ในการตรวจสอบและประเมินโครงการก่อสร้างของรัฐในหลายโครงการที่มีต้นทุนสูงผิดปกติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับบริษัทเอกชนข้ามชาติ 

นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาของรัฐบาลต่างชาติอย่าง JBIC (Japan Bank for International 
Development) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วยออกแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่รัฐบาลไทยในกรณีที่
โครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ใช้เงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่น หากแต่ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ได้ท าการกู้เงิน
จากญี่ปุ่นอีกแล้ว 

3.4.5 สื่อมวลชน 

สื่อมวลชนถือเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่สามารถมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบและเผยแพร่รายงาน
ข้อมูลของโครงการ CoST ทั้งนี้ การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประมาณ 
ร้อยละ 95 ของครัวเรือนไทยรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 47 รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และร้อย
ละ 31 รับข่าวสารจากสื่อวิทยุ77 78 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8  
ในปี พ.ศ 2550 เป็นร้อยละ 24 ในปี พ.ศ. 255679 จึงกล่าวได้ว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อคนไทย
มากที่สุด ในขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตก าลังเข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้ข่าวสารของคนไทยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดการประมูลทีวีดิจิตอลทั้งหมด 24 ช่องสัญญาณ ท าให้
อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เกิดการแข่งขันสูงขึ้นอย่างมากในแง่ของเนื้อหา หากแต่ว่าภายใต้สภาพตลาด
ดังกล่าว ท าให้ประเด็นการครอบง าสื่อโดยรัฐผ่านการใช้จ่ายงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือที่เรียกกันว่า 
“การซื้อสื่อ” กลับมาเป็นประเด็นทางสังคมอีกครั้ง เนื่องจากนักวิชาการด้านสื่อกังวลว่าบริษัทสื่อโทรทัศน์ที่
แข่งขันกันอย่างดุเดือดอาจต้องพ่ึงพางบโฆษณาจากรัฐมากขึ้นและท าให้รัฐมีอ านาจต่อรองกับสื่อ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ที่แท้จริงของสื่อเอง 

อนึ่ง ก่อนที่จะมีการเปิดประมูลทีวีดิจิตอลนั้น ช่องโทรทัศน์เกือบทั้งหมดด าเนินการภายใต้การได้รับ
สัมปทานจากรัฐ ซี่งท าให้เกิดค าถามถึงความเป็นอิสระในการรายงานข้อเท็จจริงของสื่อโทรทัศน์ตลอดมา 

                                           
77 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. “รายงานการส ารวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์) พ.ศ. 2551”. 
78 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. “รายงานการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551”. 
79 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. “รายงานส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550 และ 2556” 
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ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดตั้ง “องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อช่อง “ไทยพีบีเอส” (Thai PBS) ในรัฐบาลชั่วคราว พ.ศ. 2550 เพ่ือให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางอีกช่องทางหนึ่ง ในแต่ละปี ไทยพีบีเอสจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาษี
สรรพสามิตประมาณ 2 พันล้านบาท หรือเกือบร้อยละ 96 ของรายได้ทั้งหมดของสถานี ซึ่งช่วยให้สถานี
สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างเป็นอิสระ แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยพีบีเอสยังไมได้ถูกตรวจสอบใน
เรื่องการก าหนดเนื้อหารายการมากพอก็ตาม 

ส าหรับสื่อหนังสือพิมพ์นั้น ประเทศไทยมีสื่อดังกล่าวอยู่เป็นจ านวนมากและหลากหลาย อย่างไรก็ดี 
ก็ยังคงมีข้อกังขาจากหลายฝ่ายในสังคมว่าสื่อหนังสือพิมพ์ถูกแทรกแซงจากการเมืองหรือรัฐบาล (ผ่าน
หน่วยงานต่างๆ) หรือไม่ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงขาด “สื่อสืบสวนสอบสวน” ( investigative 
journalism) ยกเว้นกรณีของ “ส านักข่าวอิศรา” (www.isranews.org) ซึ่งเป็นส านักข่าวออนไลน์ ที่เป็นที่
รวมตัวของสื่อมวลชนที่ต้องการท าหน้าที่สื่ออย่างเป็นอิสระ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อหลายคนก็มาจาก
ส านักข่าวขนาดใหญ่ 

3.5 สรุปบทที่ 3 

การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของไทยจะมีหน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้องมากที่สุดในช่วงพิจารณา
อนุมัติโครงการ (ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง) และช่วงด าเนินการไปแล้ว (หลังการจัดซื้อจัดจ้าง) ในช่วงการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ (ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ตามค า
นิยามของ คนร.) จะต้องผ่านการพิจารณาของ ครม. โดยมีสภาพัฒน์ สงป. สคร. และ สบน. (ในกรณีใช้
เงินกู้) เข้ามาเปน็ผู้ให้ข้อมูลและความเห็น โดยมี สตง. เป็นผู้คอยตรวจสอบอยู่ภายนอก  เช่นเดียวกับช่วงที่มี
การด าเนินงานไปแล้วจนเสร็จสิ้นโครงการ (ช่วงหลังจัดซื้อจัดจ้าง) หน่วยงานก ากับดูแลและตรวจสอบ
เหล่านี้ต้องเข้ามาติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ เพ่ือรายงานกลับไปที่ ครม. อีกครั้ง 

ด้วยเหตุนี้ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีอิสระอย่างมากในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของตนเองหากเป็น
การใช้งบประมาณภายใน หน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจในกระบวนการนี้มี สตง. และอาจมี สคร. เข้ามาร่วม
ด้วยในกรณีโครงการพีพีพี หรือหากมีการร้องเรียนเรื่องทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. และ หรือ ส านักงาน 
ป.ป.ท. เข้ามาตรวจสอบด้วย 

อย่างไรก็ดี การส ารวจการด าเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างทั้งหมดไม่พบว่า จะมีการ
ด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนใดที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนนอกเหนือจากภาครัฐ เข้าไปมีบทบาทร่วม
พิจารณาอนุมัติโครงการ บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินหรือตรวจสอบการด าเนินโครงการ แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีองค์กรนอกภาครัฐหลายแห่งทั้งจากภาคเอกชน NGO ภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ 
และสื่อมวลชน ที่มีความพร้อมด้านเทคนิคและมีประวัติการเคลื่อนไหวในเรื่องโครงการก่อสร้างของรัฐขนาด
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ใหญ่ เนื่องจากยังติดที่กฎและระเบียบที่ปิดกั้นไม่ให้องค์กรเหล่านี้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้น  ทั้งที่โครงการ
ก่อสร้างของรัฐขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมอย่างกว้างขวางก็ตาม
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บทที่ 4  
การเปิดเผยข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างของรัฐ 

4.1 กฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ประเทศไทยมีกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐต่อสาธารณะอยู่
อย่างน้อย 11 ฉบับ แบ่งเป็นในระดับพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการ 3 ฉบับ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ และหนังสือกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ ตามที่แสดงตารางที่ 4.1 (ดูเนื้อหาของ
กฎระเบียบดังกล่าวในภาคผนวก ก.) และเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลใดออก
โดยรัฐวิสาหกิจเป้าหมายของรายงานฉบับนี้ อันได้แก่ ทอท. รฟม. และ รฟท. 

 กฎระเบียบแต่ละฉบับได้ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของรัฐใน 3 ช่วง 
ได้แก่ เตรียมโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง และการด าเนินการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ก) ช่วงเตรียมโครงการ 

ในการเตรียมโครงการหรือช่วงพิจารณาโครงการ มีระเบียบ 5 ฉบับ (จาก 11 ฉบับ) ที่มีบทบัญญัติ
ให้เปิดเผยข้อมูลในโครงการก่อสร้างของรัฐ  

ฉบับแรก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย “แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ” (มาตรา 9 (3)) ซึ่ง มติ ครม. วันที่ 20 เมษายน 
2554 ก าหนดให้ต้องมีการเปิดผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน80 

ฉบับที่สองคือ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2553 เรื่องการก าหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐ
เปิดเผยรายงานผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ 

ฉบับที่สามและสี่ ได้แก่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (มาตรา 7) 81 และ 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 (มาตรา 9)82 เป็นกฎหมายสอง

                                           
80 มต ิครม. วันที่ 20 เมษายน 2554 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมลูข่าวสารตาม ม. 7 และ ม. 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน 
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ฉบับที่ก าหนดให้รัฐออกพระราชกฤษฎีกาประกาศให้ประชาชนรับรู้ถึงการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากรัฐอาจ
จ าเป็นต้องเวนคืนที่ดินในการด าเนินโครงการก่อสร้าง การด าเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชาวบ้านใน
พ้ืนที่และชุมชนซึ่งจ าเป็นต้องรับรู้ข้อมูลการด าเนินโครงการล่วงหน้า  

ฉบับทีห่้า ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ต้องมี
การแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรู้เสียก่อนมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐ ข้อมูลที่ต้องแจ้งต้องมีประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้ 

- ความจ าเป็นและจุดประสงค์ของโครงการ 

- พ้ืนที่ขอบเขตและช่วงเวลาด าเนินโครงการ 

- กระบวนการด าเนินงาน 

- ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

- ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชน และมาตรการป้องกันและเยียวยา 

- ต้นทุนประมาณการและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ 
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ผ่าน “ระบบเครือข่ายสารสนเทศ” ที่ สนย. เป็นผู้จัดการ โดยปัจจุบัน 

ข้ อ มู ล ก า ร จั ด รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะช า ช น ถู ก ร ว บ ร ว ม แ ล ะ เ ปิ ด เ ผ ย ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์
<http://www.publicconsultation.opm.go.th>. อย่างไรก็ดี ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความเห็น
ของประชาชนไม่ได้ครอบคลุมโครงการบางประเภท เช่น โครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งมี
กฎหมายอื่นก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่แล้ว 

                                                                                                                                
81 มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติวา่ “เมื่อพระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีป่ิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎกีาดังกล่าว พรอ้มทั้งแผนที่หรือแผนผังท้ายพระราช
กฤษฎกีาไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ท าการของเจ้าหนา้ที ่
(๒) ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่วา่การอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการต าบลและที่
ท าการผู้ใหญ่บา้น แลว้แต่กรณี แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่ 
(๓) ส านักงานที่ดินจังหวัด และที่ท าการที่ดิน” 
82 มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพือ่กิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “เมื่อพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๘ 
มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พนักงานเจา้หน้าทีป่ิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวพร้อมทั้งแผนที่ หรือแผนผังท้ายพระราชกฤษฎกีาไวโ้ดย
เปิดเผย ณ สถานที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ที่ท าการของหน่วยงานที่ด าเนินการ 
(๒) ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่วา่การอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่
ท าการผู้ใหญ่บา้น แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ แล้วแตก่รณี 
(๓) ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือส านักงานที่ดินจังหวัด ส านกังานทีด่ินจังหวัดสาขา และ
ส านักงานที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู ่แล้วแต่กรณี” 
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ตารางท่ี 4.1 กฎระเบียบก าหนดการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 

ช่ือกฎระเบียบ เนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ช่วงเตรียม
โครงการ 

จัดซื้อ
จัดจ้าง 

การด าเนินการ
ก่อสร้าง 

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 7    

คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางของ ป.ป.ช.    

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (3) และ มาตรา 9 (8)    

พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหารมิทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 และ มาตรา 28    

พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดหาอสังหารมิทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 มาตรา 9    

มติ ครม. วันท่ี 20 เมษายน 2554 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสารตาม 
ม. 7 และ ม. 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน 

ทั้งฉบับ    

ประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ (กขร.). 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553. เรื่องการ
ก าหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพเป็นข้อมลูข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ทั้งเล่ม    

ประกาศ กขร. 16 มกราคม พ.ศ. 2558. เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหนว่ยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต่้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดไูดม้าตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (แบบ สขร.1 
ปรับปรุง 1 มี.ค.58) 

ทั้งเล่ม    

ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559. เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปรง่ใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสารฯ  

ข้อ 1 (7) และ (8)    
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ช่ือกฎระเบียบ เนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ช่วงเตรียม
โครงการ 

จัดซื้อ
จัดจ้าง 

การด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ข้อ 45    

ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 7    

ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (3)    

หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

ข้อ 3    

หมายเหต:ุ *ระเบียบ สนย. ว่าดว้ยการพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 บังคับใช้เฉพาะโครงการมูลค่าเกนิ 2 ล้านบาท 
**ระเบียบ สนย. วา่ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไม่ใช้บังคับกับโครงการของรัฐที่ด าเนินการภายใต้กฎหมายเฉพาะที่มีบทบัญญัติรับฟงัความคิดเห็นไว้แล้ว เช่น พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนฯ 
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2558) 
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ทั้งนี้ ในทางปฏิบัตินั้น ยังคงมีข้อมูลหลายส่วนที่คณะผู้วิจัยเห็นว่า เป็นข้อมูลที่สามารถถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณะได้ แต่ยังคงไม่มีกฎหมายก าหนดให้เปิดเผยออกมาหรือยังคงอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานรัฐที่
จะเปิดเผยหรือไม่ เช่น ในกรณีของสภาพัฒน์ซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์แผนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพ่ือเสนอต่อ 
ครม. แต่ระเบียบส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2553 ยังคงให้อ านาจสภาพัฒน์พิจารณาว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยเฉพาะข้อ 
17 (3)83 

ข) ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง 

ในช่วงนี้ของโครงการ มีกฎหมายก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล 7 ฉบับหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

- พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 7 บัญญัติ “ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้” และเป็นที่มาของการจัดท า 

                                           
83 ข้อ 17 แห่งระเบียบส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ 
“ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่อาจมีค าสัง่มิให้เปิดเผยก็ได้ การ
เปิดเผยจะต้องได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้บรหิารที่ได้รับมอบหมายพิจารณา 
ได้แก่ 
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่การเปิดเผยจะท าใหก้ารบังคับใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้อง
คดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
(๓) ข้อมูลข่าวสารทีต่้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี และความเห นหรือค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(๔) เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการระดับชาติอื่น ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตทิ าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
(๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เป็นการประชุมในสถานการณ์ที่ส าคัญ หรือการประชุมลับ หรือ
เร่ือง หรือประเด็นอภิปรายที่ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
(๖) ผลการศึกษาวิจยัที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ และยังมิได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
(๗) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยแลว้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชวีิตหรือ ความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
(๘) ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วกับรายงานแพทย์ หรือขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(๙) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลขา่วสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
(๑๐) ข้อมูลขา่วสารที่มกีารก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม” 
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“คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางของ ป.ป.ช.” และ หนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
ซึ่งให้มีการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์
ประจ าหน่วยงาน (ดูตารางท่ี 4.2) เหตุผลก็เพ่ือป้องกันการก าหนดราคาโครงการจัดซื้อจัด
จ้างที่เกินจริงซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และ ประกาศ กขร. 16 มกราคม พ.ศ. 2558. เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้มาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (แบบ สขร.1 ปรับปรุง 1 มี.ค.58) ก าหนดให้เปิดเผยสรุปผลการจัดหา
พัสดุในแต่ละรอบเดือน และข้อมูลการให้สัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดและร่วมทุน
กับเอกชนเพ่ือให้บริการสาธารณะไว้ในเว็บไซต์ ซี่งต้องเปิดเผยผ่านสาธารณชนในเว็บไซต์
ของหน่วยงานตาม มต ิครม. วันที่ 20 เมษายน 2554 

- ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ข้อ 45 ก าหนดให้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคา
ในช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่มีการขายซองเอกสารส าหรับเอกชนที่สนใจเข้า
ร่วม ช่องทางเผยแพร่ประกาศนั้น ได้แก่ การปิดประกาศ ณ สถานที่ท าการของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ การเผยแพร่ผ่านทางวิทยุและ หรือหนังสือพิมพ์ ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ 
อสมท. หรือกรมบัญชีกลางเผยแพร่ และส่ง สตง. เผยแพร่ 

ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีหน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎหมายและ
ระเบียบ 

เอกสารที่ต้อง
เปิดเผย 

เว็บไซต์หน่วยงานที่ใช้เผยแพร่ขอ้มูล 

กรมบัญชีกลาง 
* 

หน่วยงานเจา้ของ
โครงการ 

อสมท. 
** 

กรม
ประชาสัมพันธ ์

*** 

สตง. 
**** 

พ.ร.บ. ป.ป.ช. 
ราคากลาง   - - - 

ทีโออาร์ (ToR)   - - - 

ระเบียบ สนย. พ.ศ. 
2535 

ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง 

- -   - 

สัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง 

- - - -  

ระเบียบ สนย. พ.ศ. 
2549 

ประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง   - - - 

ทีโออาร์ (ToR)   - - - 

หมายเหต:ุ * gprocurement.go.th  **http://www.mcot.net ***http://www.prd.go.th ****http://procurement-oag.in.th 
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2558) 
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- ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 ซึ่งออกมาในช่วงที่ระบบอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในการท างานภาครัฐ ข้อ 8 ของระเบียบดังกล่าวก าหนดให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างต้อง
เปิดเผยร่างทีโออาร์และประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของตนเองและในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน 
เพ่ือให้มีการเสนอความเห็นจากประชาชนก่อนด าเนินการจริง ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
ดังกล่าวมีรายละเอียด ได้แก่ ราคากลาง ประกาศเชิญชวน ร่างทีโออาร์ รายชื่อผู้ผ่าน
เกณฑ์เพ่ือเข้าร่วมเสนอราคา ชื่อของบริษัทที่ได้รับเลือก ข้อมูลส าคัญของสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง (ชื่อบริษัท หมายเลขผู้ เสียภาษี ราคาที่ เสนอและราคากลาง ฯลฯ) และการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้สาธารณชนสามารถเข้า ถึงข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก่อนที่จะมีการด าเนินการเพ่ือ
คัดเลือกผู้ประกอบการที่เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง 

โดยสรุปแล้ว สาธารณชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารทีโออาร์ 
ชื่อของผู้มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา และผู้ได้รับคัดเลือกจาก 2 แหล่งฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ 
กรมบัญชีกลาง หรือ gprocurement.go.th และหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างตามที่แสดงในตาราง
ที่ 4.3 ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดก าหนดให้มีการเปิดเผยส าเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ มีเพียงแต่
เนื้อหาโดยสังเขปที่หน่วยงานเจ้าของโครงการสรุปไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานบางแห่งเท่านั้น  

ค) ช่วงด าเนินการก่อสร้าง 

ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ก าหนดให้เปิดเผย “รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้
ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ” (ข้อ 1 (7)) และ “รายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” (ข้อ 1 (8))” ซึ่งรายงานเหล่านี้
อาจมีข้อมูลของโครงการก่อสร้างของรัฐในช่วงการด าเนินโครงการซึ่งประกาศ กขร. ดังกล่าวก็ก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประจ าหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ข้อ 7) 
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลที่ส าคัญท่ีถูกเปิดเผยในเว บไซต์หลักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อมูลหรือเอกสารท่ีถูก
เปิดเผย 

ทอท. 
(**) 

รฟท. 
(***) 

รฟม. 
(****) 

กรมบัญชีกลาง 
(****) 

ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง มีส าเนา (สมบูรณ์) มีรายละเอียด
ออนไลน์ 

 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

มีส าเนา (สมบูรณ์) มีรายละเอียดออนไลน์ 
 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

เอกสารทีโออาร์ มีส าเนา (สมบูรณ์) มีส าเนา (สมบูรณ์) มีส าเนา (สมบูรณ์) มีรายละเอียดออนไลน์ 
 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

ราคากลาง มีส าเนา (สมบูรณ์) มีส าเนา (สมบูรณ์) มีส าเนา (สมบูรณ์) มีรายละเอียดออนไลน์ 
 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง มีรายละเอียด
ออนไลน์ 

 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

มีรายละเอียด
ออนไลน์ 

 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

มีรายละเอียด
ออนไลน์ 

 แต่ไม่มีส าเนา  
(ยังไม่สมบูรณ์) 

ไม่มีข้อมูล  
(ไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย) 

หมายเหต:ุ * เกณฑ์การประเมินม ี3 ระดับ (1) ระดับ “สมบูรณ์” คือ การ “มีส าเนา” ที่เป็นเอกสารราชการและมีลายเซ็นผู้รับผิดชอบ และอาจ
มีข้อมูลรายละเอยีดที่เป็นเนื้อหาออนไลน์ (2) ระดับ “ยังไม่สมบูรณ์” คือ รายละเอียดที่เป็นเนื้อหาออนไลน์ แต่ไม่มีเอกสารราชการ
แบบระดับ “สมบูรณ์” และ (3) ระดบั “ไม่เป็นไปตามกฎหมาย” จากการไม่มีข้อมูลใดๆ ปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แม้จะ
มีกฎระเบียบบังคับให้ต้องเปิดเผย โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารฯ พ.ศ. 2540  
** เว็บไซต์ ทอท. ที่ส ารวจ http://airportthai.co.th/corporate/th/647-notice1 ซ่ึงมีข้อมูลย้อนหลังเพียงในปีที่ส ารวจ 
*** เว็บไซต์ รฟท. ที่ส ารวจ http://www.railway.co.th/home/# ซ่ึงมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2554 จนถึงเดือนทีส่ ารวจ 
**** เว็บไซต์ รฟม. ส ารวจ https://www.mrta.co.th/th/procurement/procurementtotal.php ซ่ึงมีข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 
2556 จนถึงเดือนที่ส ารวจ 
**** เว็บไซต์ที่ส ารวจ www.gprocurement.go.th 

ที่มา: คณะผู้วิจัย (มีนาคม 2559) 
 

4.2 การด าเนินการตามระเบียบ 

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไป รวมถึงในกรณีของกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจ 59 แห่งใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 255684 (โดยมีระเบียบวิธีการประเมินตามกรอบที่ 4.1) โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

                                           
84 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (สิงหาคม พ.ศ. 2557). “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รปัชันในประเทศไทย”. 

http://airportthai.co.th/corporate/th/647-notice1
http://www.gprocurement.go.th/
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ประเทศไทยได้ท าการส ารวจ และพบว่า รัฐวิสาหกิจร้อยละ 8 หรือ 4 รายจากทั้ง 59 ราย ไม่น าข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างใดๆ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ร้อยละ 12 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ และร้อยละ 25 ไม่
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรอบที่ 4.1: ระเบียบวิธีการประเมินที่ใช้ในการส ารวจการเปิดเผยข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างในเว บไซต์ของ

รัฐวิสาหกิจ 

ระเบียบวิธีประเมินที่คณะผู้จัดท าการส ารวจใช้ในการประเมินมีเกณฑ์หลัก (พร้อมน้ าหนักที่ให้) 3 ประการ ได้แก่ 

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (ร้อยละ 25) คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล (ร้อยละ 40) และ การเก บข้อมูล

ย้อนหลังและการค้นหาข้อมูลในเว บไซต์ (ร้อยละ 35) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์ข้อแรก “ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล” ประเมินถึงว่า ผู้เข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ของรัฐวิสาหกิจนั้น

สามารถพบข้อมูลหรือหัวข้อเพื่อเรียกดูข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วเพียงใด ในการประเมินด้านนี้ คณะผู้จัดท าการส ารวจให้

คะแนนสองเรื่อง เรื่องแรกคือ เว็บไซต์ดังกล่าวมีหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง” หรือ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง” หรือไม่ (โดยไม่พิจารณา

ว่าต าแหน่งของหัวข้อดังกล่าว และเรื่องที่สองคือ ผู้เข้าดูเว็บไซต์สามารถกดเรียกดูข้อมูลในหัวข้อน้ีได้หรือไม่ 

เกณฑ์ข้อที่สอง “คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล” ประเมินว่า ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นั้นมีคุณภาพและ

สมบูรณ์เพียงใด โดยข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดคือการเผยแพร่ส าเนาของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อมูลที่กฎหมายว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ สั่งให้เปิดเผย  

เกณฑ์ข้อสุดท้าย “การเก็บข้อมูลย้อนหลังและการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์” เป็นการประเมินตามค าถาม 3 ข้อคือ 

ข้อแรก เว็บไซต์ได้เก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างท่ีเคยลงเผยแพร่ไว้หรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ก าหนดให้ต้องมีการ

เก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 1 ปีหลังจากที่มีเผยแพร่ หากพบว่ามีการเก็บข้อมูลย้อนหลังไว้ ค าถามข้อที่สองคือ เก็บย้อนหลังไว้กี่

ปี คณะผู้วิจัยจะให้คะแนนตามจ านวนปีท่ีย้อนหลงัไป และค าถามข้อสุดท้าย ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บไว้ในลักษณะที่เอื้อแก่การ

ค้นหาหรือไม่ ส าหรับคณะผู้จัดท าการส ารวจ ฐานข้อมูลที่ดีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และเป็นรายปีหรือราย

เดือน  

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สิงหาคม พ.ศ. 2557). “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รัปชันใน

ประเทศไทย”. หน้า 5-1 – 5-13. 

การเปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานก็มีปัญหาการไม่ท าตามกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
เช่นเดียวกับกรณีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีส าหรับ



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

54 

ประชาชนเข้าค้นหาข้อมูล “ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณที่มี”85 เมื่อกฎหมายเปิดช่องไว้เช่นนี้ ในทาง
ปฏิบัตินั้น การจัดหาสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

ผลส ารวจของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย86 พบว่า จากรัฐวิสาหกิจจ านวน 11 แห่งที่มี
การให้สัมปทาน มีเพียง 4 แห่งที่เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของตนตามที่กฎหมายก าหนด อีก 4 แห่ง
ก าหนดให้ต้องมีการท าหนังสือเพ่ือร้องขอข้อมูล 

ทั้งนี้ ในบรรดารัฐวิสาหกิจ 4 แห่งที่เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์นั้น ก็ยังมีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดของข้อมูลที่เปิดเผย กล่าวคือ มีรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวคือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่
ได้คะแนนเต็มร้อยเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่มีการน าส าเนาสัญญาสัมปทานลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ในขณะที่รัฐวิสาหกิจอีก 3 แห่งที่ได้คะแนนล าดับรองลงมา คือร้อยละ 80-90 ได้แก่ รฟม. บมจ. ทีโอที และ 
บมจ. การบินไทย มีเพียงสรุปข้อมูลส าคัญๆ ในสัญญาสัมปทานหรือมีเพียงชื่อผู้ที่ได้สัมปทานเท่านั้น 

ในกรณีที่หน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ร้องขอดูข้อมูลสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้ หากแต่ว่าคณะกรรมการของ 
สขร. ไม่มีอ านาจที่จะก าหนดบทลงโทษแต่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ไม่เปิดเผยข้อมูลได้ โดย
ท าได้เพียงรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ลงโทษต่อไป ยังดีที่ว่า พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ก าหนด
โทษทางอาญาแก่ข้าราชการที่ไม่ให้ความร่วมมือแก่ สขร. 

ตารางท่ี 4.4 รัฐวิสาหกิจที่เปิดเผยข้อมูลสัญญาสัมปทานในเว บไซต์ของตน 

คะแนน รายชื่อรัฐวิสาหกิจ ข้อสังเกต 

100 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์และมีสาเนาสญัญาสัมปทาน 

90 รฟม. บมจ. ทีโอท ี เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ สรุปรายชื่อผูร้ับสัมปทานและมีรายละเอียด 

80 บมจ. การบินไทย เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ มีสรุปรายชื่อผู้รับสัมปทาน แต่ไม่มีรายละเอียด 

50 ทอท. เปิดเผยข้อมูล ณ สถานที่ที่จัดไว ้

ขสมก.  

บจก. ขนส่ง  

20 อสมท. ต้องท าเร่ืองร้องขอข้อมูล 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

รฟท. 

กสท โทรคมนาคม 

ที่มา: สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สิงหาคม พ.ศ. 2557). “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อตา้นคอร์รัปชันในประเทศ
ไทย”. หน้า 5-12 

                                           
85 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการไว้ไห้ประชาชน
เข้าตรวจด ู
86 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
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4.3 บทวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเปิดเผยข้อมูล 

4.3.1 ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ 

ด้วยความที่กฎระเบียบแม่บทเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของไทยมีอยู่หลายฉบับและอยู่ภายใต้
อ านาจของหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ท าให้การออกกฎระเบียบลูกเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย และยากต่อ
การสืบค้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหานี้สะท้อนความไม่โปร่งใสในการออกกฎระเบียบ อาจสร้างความสับสน
แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติงานซึ่งไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบได้บ้าง นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างอุปสรรคแก่ประชาชนผู้ไม่เชี่ยวชาญกฎระเบียบของรัฐในการตรวจสอบการท างานของรัฐเอง 

ส าหรับมาตรการแก้ปัญหานี้ในระยะสั้นนั้น ในการด าเนินโครงการ CoST ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
คระกรรมการ MSG จ าเป็นต้องให้มีการรวบรวมและติดตามฐานข้อมูลกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มติ ครม. และหนังสือเวียนของ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถถูกประกาศใช้ ยกเลิก หรือยกเว้นได้อย่างรวดเร็ว 

ส าหรับมาตรการในระยะยาว ควรมีการเสนอให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลกฎระเบียบของ
หน่วยงานอย่างจริงจังเพ่ือให้มีการเปิดเผยกฎระเบียบทุกฉบับที่สามารถบังคับใช้ได้เป็นกฎหมายรวมถึง
หนังสือเวียนให้ประชาชนได้เข้าถึง และควรมีกฎหมายก าหนดว่า หากกฎระเบียบใดไม่อยู่ในสารบบกฎ
ระเบียบ หน่วยงานรัฐจะไม่สามารถอ้างหรือบังคับกฎระเบียบนั้นได้ และจะต้องมีบทลงโทษผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการน ากฎระเบียบมาเผยแพร่ในสารบบ 

4.3.2 ข้อจ ากัดของรัฐวิสาหกิจในทางปฏิบัติ 

ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ปัญหาที่รัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ หลาย
แห่งมักประสบคือปัญหางบประมาณหรือบุคลากรมีไม่เพียงพอ (อาจเกิดจากการไม่ให้ความส าคัญของฝ่าย
บริหาร หรือภาระงาน เช่น การร้องขอข้อมูล ที่มีจ านวนมาก) นอกจากนี้ บุคลากรหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดการเปิดเผยข้อมูลมักไม่มีแรงจูงใจเนื่องจากอาจไม่ได้ผลงานจากการเปิดเผยข้อมูลนั้น แม้จะมี
การก าหนดให้ยึดการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นเกณฑ์ประเมินองค์กรก็ตาม ข้อจ ากัดเรื่อง
นี้ยังคงเรื่องที่ต้องมีการถกเถียงในเชิงนโยบายต่อไป 
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บทที่ 5  
การเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST 

ในการศึกษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติของ CoST คณะผู้วิจัยจะยึดข้อมูลตาม
เอกสารชื่อว่า Guidance Notes 6 Designing a Disclosure Process (October 2013)87 ซึ่งให้
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเปิดเผยข้อมูลที่จะสร้างความโปร่งใสให้กับโครงการก่อสร้างของรัฐ โดยมี
องค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ ลักษณะและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ผู้ก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล และ
ประเภทของข้อมูลที่ต้องเปิดเผย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ลักษณะและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลตามแนวคิดของ CoST แบ่งเป็น 3 ลักษณะหลัก ซึ่งอยู่ในกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลที่แสดงในในรูปที่ 5.1 โดยลักษณะแรกคือการเปิดเผยแบบอัตโนมัติ (Proactive disclosure) 
หมายถึงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยที่ไม่มีผู้ร้องขอก่อนหน้านี้ ผ่าน
ช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายในวงกว้าง ช่องทางดังกล่าวนี้โดยทั่วไปคือการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ที่จัด
ไว้เฉพาะ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน หรือเว็บไซต์ส าหรับโครงการ CoST ข้อมูลที่เปิดเผยนี้ต้องอยู่ในรูปแบบที่
ชัดเจนและน าไปใช้ต่อได้ (Usable format) คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเภทของข้อมูลในส่วนถัดไป 

ลักษณะที่สองคือการเปิดเผยข้อมูลหลังจากมีการร้องขอ (Reactive disclosure) แต่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลให้เฉพาะกับผู้ที่ท าการร้องขอข้อมูล ซึ่งเอกสารของ CoST ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นใคร แต่ระบุ
ว่าเป็น “บุคคลหรือหน่วยงานที่มีสิทธิ” (eligible person or entity) แต่ไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ เนื่องจากข้อมูลบางประเภทอาจเข้าข่ายความลับทางการค้าหรือข้อมูลส่วนบุคคล 

ลักษณะสุดท้าย การให้ข้อมูลจากการตอบข้อซักถามของผู้มีส่วนได้เสีย (หรือตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสีย) (Interaction with stakeholders) โดย CoST ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้ขอความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยไปแล้ว ซึ่งอาจมีความซับซ้อนหรือไม่สมบูรณ์จน
เกิดความไม่แน่ชัดขึ้น แต่ว่าค าถามและค าตอบที่ได้ต้องถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นกัน โดยอาจอยู่ใน
เว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลแบบอัตโนมัติในลักษณะของ “ค าถามท่ีพบบ่อย” (FAQs) 

                                           
87 เรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ CoST: http://www.constructiontransparency.org/ 
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ในกระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบของ CoST จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆ 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะท างานตรวจสอบข้อมูล และ คณะกรรมการ MSG  

โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่จัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในแต่ละช่วงของ
การด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐ เช่น ช่วงเตรียมโครงการ ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นเสมือนต้นทางของกระแสข้อมูล ในบางช่วงของโครงการ อาจจะมีข้อมูล
จ านวนมากที่ต้องถูกน าเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงมีสิ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึงและสร้าง
ความชัดเจนก่อนที่จะเริ่มโครงการ CoST อย่างน้อย 4 เรื่องคือ 

1) รูปแบบของข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
2) กรอบเวลาที่ต้องเปิดเผย 
3) บุคลากรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

โดยเฉพาะ และท างานเต็มเวลา 
4) งบประมาณ สถานที่ และเครื่องมือ เช่น ซอฟแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พ้ืนที่เก็บข้อมูล เป็น

ต้น เพ่ือให้บุคลากรท างานเพ่ือตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลได้ 
ในสถานการณ์จริง หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจะเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการหรือที่ไม่ใช่

เอกสารราชการ หรืออาจจะทยอยเปิดเผยข้อมูลบางส่วนก่อนก็ได้  โดยที่ไม่ต้องคอยให้มีข้อมูลครบทุกชิ้น 
เนื่องจากคณะท างานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) ของคณะกรรมการ MSG จะได้ทยอยรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการ MSG และสาธารณชนต่อไป 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ MSG ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัย ก็จะติดต่อไปที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอีกครั้งหนึ่งโดยตรง หรืออาจผ่านคณะท างานตรวจสอบข้อมูลก็ได้  

รูปที่ 5.1 กระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST 

 
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสาร “Guidance Notes 6 Designing a Disclosure Process” (October 2013).   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เปิดเผยข้อมูลอัตโนมัติ

(ข้อมูลบางส่วนหรือไม่เป็น
ทางการ)

ข้อมูลโครงการ
เปิดเผยข้อมูลอัตโนมัติ
(ข้อมูลทั้งหมดหรือเป็น

ทางการ)

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอ คณะท างาน (Assurance Team)

รายงานของคณะท างานคณะกรรมการ MSGขอความกระจ่างในข้อมูล
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ในเรื่องของกรอบเวลาหรือความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ MSG 
อาจจ าเป็นต้องก าหนดความถี่หรือช่วงเวลาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยข้อมูล โดย CoST มี
ข้อเสนอ 2 ข้อส าหรับเรื่องนี้คือ หนึ่ง การเปิดเผยตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ตายตัว เช่น ทุกๆ 4 เดือน หรือ
ทุกๆ เดือน หรือ สอง อาจก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลตาม “ล าดับขั้นตอนที่ส าคัญ” (Milestones) ที่ตั้งไว้ตาม
ช่วงที่เสร็จสิ้นโครงการแต่ละขั้นตอนซึ่ง CoST แบ่งไว้ 5 ช่วงคล้ายของไทย ได้แก่ ช่วงวางแผนโครงการ 
(Project identification) ช่วงเตรียมโครงการ (Project preparation) ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) 
ช่วงด าเนินโครงการ (Implementation) และ ช่วงเสร็จสิ้นโครงการ (Project completion) ตามที่แสดง
ในรูปที่ 5.2 ล าดับขั้นตอนที่ส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ CoST ยกตัวอย่างได้แก่ วันที่อนุมัติงบประมาณ
และโครงการเรียบร้อย วันประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประมูลงาน วันประกาศผลการประมูลงาน วันเสร็จสิ้น
โครงการ 

รูปที ่5.2 ตัวอย่าง “ล าดับขั้นตอนที่ส าคัญ” เปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของโครงการก่อสร้างของรัฐ 

 
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสาร “Guidance Notes 6 Designing a Disclosure Process” (October 2013).  
 

5.2 ข้อมูลทีต่้องเปิดเผย 

CoST ได้ก าหนดกรอบประเภทของข้อมูลขั้นต่ าที่ต้องเปิดเผยแบบอัตโนมัติและเมื่อมีการร้องขอใน
แต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานตามที่แสดงในตารางที่ 5.1 และ ตารางที่ 5.2 ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (Contact information) อีกด้วย เช่น 
ขอบเขตงานตามสัญญา หรือเงินชดเชยค่างานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เป็นต้น  แต่ในทาง
ปฏิบัติคณะกรรมการ MSG ของแต่ละประเทศอาจให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยหากเห็นว่าสมควรให้
มีการเปิดเผยและสามารถท าได้ตามกฎหมาย ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเหล่านี้ควรอยู่ในรูปแบบที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (Machine-readable format) เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปของไฟล์ XLS หรือ CSV 

การวางแผนโครงการ
(Project 

identification)

การเตรียมโครงการ
(Project 

preparation)

การจัดซื้อจัดจ้าง
(Procurement)

การด าเนินงาน 
(Implementation)

เสร็จสิ้นโครงการ
(Project 

completion)

อนุมัติโครงการ

ประกาศผลผู้ชนะ
ประมูลงาน

ประกาศเชิญชวน
ประมูลงาน

ตรวจรับงาน



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

60 

ซึ่งสามารถน าไปจัดรูปแบบใหม่ให้เข้าได้สะดวกและง่าย ต่างจากเอกสารที่อยู่ในรูปของรูปภาพที่ไม่สามารถ
จัดรูปแบบใหม่ได้หากไม่พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและบุคลากร 

การเปิดเผยข้อมูลสามารถกระท าได้ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ จัดไว้ให้เข้าดูในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งขึ้น และหรือ การจัดงานนิทรรศการ (events) อนึ่ง CoST แนะน าให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เป็นหลักซึ่งเป็นช่องทางที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดทั้งส าหรับผู้เปิดเผยและผู้เข้าดูข้อมูล  

เว็บไซต์ดังกล่าวอาจเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ หรือเว็บไซต์กลางส าหรับโครงการ CoST โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การมีเว็บไซต์กลางจะสร้างความ
สะดวกหากมีโครงการก่อสร้างของรัฐในโครงการ CoST หลายโครงการ แต่อาจจ าเป็นต้องมีบุคลากรคอย
ติดตามข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของโครงการอีกทอดหนึ่ง 

ตารางที ่5.1 ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแบบอัตโนมัติ 

ขั้นตอนของโครงการ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแบบอัตโนมัติ 
การวางแผนโครงการ 
(Project identification) 

1- ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ (project owner) 
2- สาขาโครงการ (Sector, subsector) เช่น คมนาคม ประปา 
3- ช่ือโครงการ (project name) 
4- สถานท่ี พื้นที่ก่อสรา้ง  (project location) 
5- เป้าหมายและรายละเอียดโครงการ (purpose & project description) 

การเตรียมโครงการ 
(Project preparation) 

6- ขอบเขตของโครงการ (project scope – main output) 
7- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental impact) 
8- ผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและต่อชุมชน (land and settlement impact) 
9- ข้อมูลติดต่อประสานงาน (contact details) 
10- แหล่งที่มาของเงิน (funding sources) 
11- มูลค่าของงบประมาณที่จะใช้ (project budget) 
12- วันทีอ่นุมัติงบประมาณ (project budget approval date) 

การจัดซื้อจดัจ้าง 
(Procurement) 
 

13- ช่ือหน่วยงานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง (procuring entity) 
14- ข้อมูลติดต่อหน่วยงานท่ีจัดซื้อจดัจ้าง (procuring entity contact details) 
15- กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง (procurement process) 
16- ประเภทสัญญา (contract type) 
17- สถานะปัจจุบันของสญัญา (contract status-current)  
18- จ านวนบริษัทท่ีร่วมประมลูงาน (number of firms tendering) 
19- ต้นทุนประเมิน (cost estimate) 
20- หน่วยงานบริหารสัญญา (contract administration entity) 
21- ช่ือสัญญา (contract title) 
22- บริษัทท่ีได้รับงาน (contract firm (s)) 
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ขั้นตอนของโครงการ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแบบอัตโนมัติ 
23- มูลค่าโครงการตามสัญญา (contract price) 
24- ขอบเขตงานตามสัญญา (contract scope of work) 
25- วันเริ่มงานและระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญา (contract start date and duration) 

การด าเนินงาน  
(Implementation) 

26- ต้นทุนบานปลาย (variation to contract price) 
27- เงินชดเชยค่าด าเนินงานที่เกิน (Escalation of contract price) 
28- การด าเนินงานล่าช้า (variation to contract duration) 
29- ขอบเขตงานมีการแกไ้ข (variation to contract scope) 
30- เหตุผลที่ต้นทุนบานปลาย (reasons for price changes) 
31- เหตุผลที่การด าเนินงานล่าช้าและขอบเขตงานมีการแกไ้ข (reasons for scope & 

duration changes) 

เสร็จสิ้นโครงการ  
(Project completion) 

32- สถานะปัจจุบันของโครงการ (project status - current) 
33- ต้นทุนด าเนินงาน- ประมำณกำร (completion cost - projected) 
34- ระยะเวลาด าเนินงาน- ประมำณกำร  (completion periods- projected) 
35- ขอบเขตด าเนินงาน- ประมำณกำร  (scope at completion- projected 
36- เหตุผลทีม่ีการเปลี่ยนแปลงโครงการ (reasons for project changes)  
37- รายงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานและการเงิน (reference to audit and 

evaluation reports) 
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสาร “Guidance Notes 6 Designing a Disclosure Process” (October 2013). 
 

ตารางที ่5.2 ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ 

ขั้นตอนของโครงการ  ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
การวางแผนโครงการ 
(Project identification) 
และ การเตรยีมโครงการ 
(Project preparation) 

1- แผนโครงการทั้งหมด (กรณีต่อเนือ่งหลายปี) และเอกสารงบโครงการ (multi-year 
program & budget) 

2- สรุปรายละเอียดโครงการ และ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (project brief or 
feasibility study) 

3- รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (environmental and 
social impact assesment) 

4- แผนการชดเชยและการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชุมชน (land and settlement 
impact) 

5- รายชื่อเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบโครงการและ อ านาจหน้าที่ (project officilas and 
roles) 

6- เอกสารการอนุมัติงบประมาณ (financial agreement) 
7- แผนการจดัซื้อจัดจา้ง (procurement plan) 
8- เอกสารแสดงการอนุมัติโครงการ (project approval decision) 



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

62 

ขั้นตอนของโครงการ  ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
(Procurement) 
 

9- รายชื่อเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบเรื่องสญัญาและอ านาจหนา้ที่ (Contract officials and 
roles) 

10- วิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement method) 
11- เอกสารของผูเ้ข้าร่วมประมลู (Tender documents) 
12- เอกสารแสดงผลการประเมินผู้เข้าร่วมประมูล (Tender evaluation results) 
13- รายงานการออกแบบโครงการ (Project design report) 
14- เอกสารแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา (contract agreement and 

conditions) 
15- เอกสารการจดทะเบียบบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น (registration and ownership 

of firms) 
16- แบบแปลนและก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ (specifications and drawings) 

การด าเนินงาน 
(Implementation) 

17- บัญชีรายการก่อสร้างที่ไม่ตรงตามแผน และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (list of 
variations, changes, amendments) 

18- บัญชีรายการเรื่องการอนมุัติเพื่อชดเชยต้นทุนบานปลาย (list of escalation 
approvals) 

19- รายงานรับรองคุณภาพ (quality assurance reports) 

เสร็จสิ้นโครงการ  
(Project completion) 

20- รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง (implementation progress reports) 
21- เอกสารแสดงมติแก้ไขเพิ่มเตมิงบประมาณ (budget amendment decision) 
22- รายงานแจ้งการเสรจ็สิ้นโครงการ (project completion report) 
23- รายงานการประเมินโครงการ (project evaluation report) 
24- รายงานตรวจสอบทางเทคนิค (technical audit reports) 
25- รายงานตรวจสอบทางการเงิน (financial audit reports) 

ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสาร “Guidance Notes 6 Designing a Disclosure Process” (October 2013). 

5.3 การเปิดเผยข้อมูลมาตรฐาน CoST ในประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยตามกฎหมายไทยในบทที่ 4 เมื่อน าข้อมูล
เหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยอัตโนมัติของ CoST แล้ว พบว่า จากข้อมูลจ านวน 38 
รายการที่ CoST มีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายไทย 30 รายการ หรือร้อยละ 79 (ดูรูปที่ 5.3 
และ ตารางที่ 5.3) ส่วนข้อมูลที่เหลือนั้นยังไม่ชัดเจนว่าต้องเปิดเผยหรือเปิดเผยได้หรือไม่ โดยเฉพาะ
รายงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานและการเงิน 

 นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลที่เปิดเผยทางเว็บไซต์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่
ด าเนินงานที่ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตและก าลังด าเนินการอยู่ของ ทอท. รฟม. และ รฟท. ซึ่งเป็น
หน่วยงานน าร่องโครงการ CoST ซึ่งพบโครงการสามารถให้ศึกษาได้ 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการก่อสร้าง
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โครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของ ทอท.ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการแต่ก็ ได้เริ่มทดลอง
เปิดเผยข้อมูลตามรูปแบบของ CoST แล้วในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 255888 และ (2) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีม่วงของ รฟม. ซึ่งด าเนินการคืบหน้าไปแล้วเกือบสมบูรณ์89 และ (3) โครงการ “งานก่อสร้างทางรถไฟ 
พร้อมสะพานและช่องน้ า ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของ
ลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปาก
อุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบ ารุงทางเขตล าปาง ศูนย์บ ารุงทาง
ภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย” มูลค่า 392,290,000 บาท ประกาศ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ของ รฟท. (เว็บไซต์ www.railway.co.th) 

ผลการส ารวจโครงการ 3 โครงการพบว่า จากข้อมูล 38 รายการของ CoST ทอท. เปิดเผยข้อมูล 
27 รายการ (ร้อยละ 71) ส่วน รฟม. และ รฟท. เปิดเผย 24 รายการ (ร้อยละ 63) ข้อมูลที่ไม่พบในโครงการ
ทั้งสามโครงการ ได้แก่ ข้อมูลรายงานผลกระทบต่างๆ (สิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน และชุมชน) และข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานล่าช้า (ขอบเขตงานมีการแก้ไข เหตุผลที่ต้นทุนบานปลาย เหตุผลที่การด าเนินงาน
ล่าช้าและขอบเขตงานมีการแก้ไข) แม้ว่า รฟม. จะรายงานว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงล่าช้ากว่าแผนงาน
ร้อยละ 0.06 ก็ตาม90 

รูปที่ 5.3 ผลส ารวจการเปิดเผยข้อมูลของไทยตามมาตรฐาน CoST พ.ศ. 2558 

 
ที่มา: ส ารวจโดยคณะผู้วจิัย (2559)  
 

                                           
88ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบของ CoST  http://airportthai.co.th/corporate/en/1484-construction-sector-transparency-initiative-
thailand 
89 เว็บไซต์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสมี่วง http://www.mrta-purpleline.com/mrtaview/45 
90 รายงานความก้าวหนา้งานโยธา โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
http://www.mrta.co.th/th/MRTAproject/overAllProject/th_201508.pdf 
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ตารางที่ 5.3 ส ารวจรายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยอัตโนมัติตามแนวทางของ CoST 

ขั้นตอนของโครงการ 
(Project phase) 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตาม CoST ข้อมูลท่ีเปิดเผยตามกฎหมายไทย ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ ทอท.** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟม.*** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟท.*** 

การวางแผนโครงการ 
(Project identification) 

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ม. 9 (3)  มี มี มี 

ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ข้อ 7  

สาขาโครงการ เช่น คมนาคม ประปา ? มี มี มี 

ชื่อโครงการ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (3) 
และ 
ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ข้อ 7  

มี มี มี 

สถานท่ี พ้ืนท่ีก่อสร้าง   ? มี มี มี 

เป้าหมายของโครงการ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (3) มี มี มี 

รายละเอียดโครงการ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (3) มี มี มี 

การเตรียมโครงการ 
(Project preparation) 

ขอบเขตของโครงการ/ TOR ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (3) มี มี มี 

ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ม. 9 (8) 
และ ประกาศ กขร.  7 มิถุนายน พ.ศ. 
2553. 

มี - - 

ผลกระทบต่อการใช้ท่ีดินและต่อชุมชน พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนฯ ม. 7 และ ม. 
28 

- - - 

ข้อมูลติดต่อประสานงาน ? มี มี มี 
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ขั้นตอนของโครงการ 
(Project phase) 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตาม CoST ข้อมูลท่ีเปิดเผยตามกฎหมายไทย ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ ทอท.** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟม.*** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟท.*** 

แหล่งที่มาของเงิน ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ข้อ 7 

มี - - 

มูลค่าของงบประมาณท่ีจะใช้ ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ข้อ 7 

มี มี มี 

วันท่ีอนุมัติงบประมาณ ? มี มี มี 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
(Procurement) 
 

ชื่อหน่วยงานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558  มี มี มี 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558 มี มี มี 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558 มี - มี 

ประเภทสัญญา ? - - - 

สถานะปัจจุบันของสัญญา ? - มี - 

จ านวนบริษัทท่ีร่วมประมูลงาน  ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558 มี - มี 

ต้นทุนประเมิน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 103 7 มี มี - 

คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางของ 
ป.ป.ช. 

หนังสือกระทรวงการคลัง 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 

หน่วยงานบริหารสัญญา ? มี มี มี 

ชื่อสัญญา (เลขท่ีและวันท่ีสัญญา) ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558 มี มี มี 

บริษัทที่ได้รับงาน ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558 มี มี มี 

มูลค่าโครงการตามสัญญา  ประกาศ กขร. 16 ม.ค. 2558 มี มี มี 
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ขั้นตอนของโครงการ 
(Project phase) 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตาม CoST ข้อมูลท่ีเปิดเผยตามกฎหมายไทย ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ ทอท.** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟม.*** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟท.*** 

ขอบเขตงานตามสัญญา พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 103 7 มี มี มี 

คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางของ 
ป.ป.ช. 

หนังสือกระทรวงการคลัง 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 

วันเริ่มงานและระยะเวลาด าเนินงาน
ตามสัญญา 

? มี มี มี 

การด าเนินงาน 
(Implementation) 

ต้นทุนบานปลาย ? - - - 

เงินชดเชยค่าด าเนินงานท่ีเกิน ? - - - 

การด าเนินงานล่าช้า ? - - - 

ขอบเขตงานมีการแก้ไข  ? - - - 

เหตุผลท่ีต้นทุนบานปลาย ? - - - 

เหตุผลท่ีการด าเนินงานล่าช้าและ
ขอบเขตงานมีการแก้ไข  

? - - - 

เสร็จสิ้นโครงการ (Project 
completion) 

สถานะปัจจุบันของโครงการ ? มี มี มี 

ต้นทุนด าเนินงาน- ประมาณการ ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ข้อ 1 (7) และ (8) 

มี มี มี 

ระยะเวลาด าเนินงาน- ประมาณการ ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ข้อ 1 (7) และ (8) 
 

มี มี มี 
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ขั้นตอนของโครงการ 
(Project phase) 

ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตาม CoST ข้อมูลท่ีเปิดเผยตามกฎหมายไทย ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ ทอท.** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟม.*** 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยใน
โครงการของ รฟท.*** 

ขอบเขตด าเนินงาน- ประมาณการ ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ข้อ 1 (7) และ (8) 

มี มี มี 

เหตุผลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ข้อ 1 (7) และ (8) 

- - - 

รายงานการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและการเงิน 

ประกาศ กขร. 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ข้อ 1 (7) และ (8) 

- - - 

รวมจ านวนข้อมูลท่ีเปิดเผยได้หรือมี
การเปิดเผย 

38 รายการ 33 รายการ 27 รายการ 24 รายการ 24 รายการ 

หมายเหต:ุ * √ หมายถึง เปิดเผยได้ตามกฎหมาย และ ? หมายถึง ยังไม่มีกฎหมายบอกให้เปิดเผยอย่างชัดเจน 
** ข้อมูลจากเว็บไซต์ ทอท. ที่น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของ CoST http://airportthai.co.th/corporate/en/1484-construction-sector-transparency-initiative-thailand 
*** ข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงของ รฟม. http://www.mrta-purpleline.com/mrtaview/45 
****  ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ http://www.railway.co.th โครงการ “งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ า ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทาง

เขาด้วยวิธ ีShotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนอื (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนอื กองบ ารุงทางเขตล าปาง ศูนย์บ ารุงทางภาคเหนือ ฝ่าย
การช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย” มูลค่า 392,290,000 บาท ประกาศ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (ส ารวจวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

***** พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 (3) และ มาตรา 9 (8) และ ประกาศ กขร.  7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดใหห้น่วยงานรัฐจัดข้อมูลใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู  
****** พ.ร.บ. ว่าดว้ยการเวนคืนฯ มาตรา 7 และ มาตรา 28 ให้มีการปิดประกาศข้อมูลที่ท าการของเจ้าหนา้ที่ ศาลาวา่การ กทม. จังหวัด อ าเภอ หรือผู้ใหญบ่้าน และ ส านกังานที่ดินจังหวัด หรืออ าเภอ 

ที่มา: คณะผูว้ิจัย (2559) 
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5.4 การจัดตั้งคณะกรรมการ MSG และคณะท างานตรวจสอบข้อมูล 

คณะผู้วิจัยกล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการ MSG และคณะท างานตรวจสอบข้อมูลมาแล้วบ้างใน
ส่วนก่อนหน้านี้ แต่จะสรุปบทบาทหน้าที่และองค์ประกอบอีกครั้ง โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารของ CoST  
2 ฉบับ ได้แก่ “Guidance Notes 4: Establishing a Multi-Stakeholder Group and National 
Secretariat (October 2013)” และ “Guidance Note 7: Designing an Assurance Process”91  
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดตั้งคณะกรรมการ MSG และคณะท างานตรวจสอบข้อมูลในไทย (ดรููปที่ 5.4) 

รูปที่ 5.4 แนวทางการจัดตั้ง MSG  

 
ที่มา: สรุปจาก “Guidance Notes 4: Establishing a Multi-Stakeholder Group and National Secretariat (October 2013)” โดย
คณะผู้วิจัย (2558) 

5.4.1 คณะกรรมการ MSG  

 การจัดตั้ง 
คณะกรรมการ MSG เป็นหัวใจหลักของโครงการ CoST เนื่องจากจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนั้นคณะกรรมการ MSG จึงต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความรู้
มากพอที่จะสามารถด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้ ในการจัดตั้งคณะกรรมการ MSG นั้นมีสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงดังนี้ 

หนึ่ง จ านวนและสัดส่วนของกรรมการ MSG จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกของ CoST 
คณะกรรมการ MSG จะมีกรรมการจ านวน 10 -12 คน ซึ่งเป็นจ านวนเหมาะสมที่สุดในจะเอ้ือให้การท างาน
คล่องตัวแต่ก็มีตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ครบถ้วน เนื่องจากตามหลักการของ CoST แล้ว 
คณะกรรมการ MSG จะต้องประกอบด้วยกรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ หน่วยงานรัฐ 

                                           
91 เรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ CoST: http://www.constructiontransparency.org/ 

จัดต้ัง MSG 

• จ านวนและสัดส่วน
กรรมการ 

• คัดเลือกและแต่งตั้ง 

• ก าหนดวาระด ารงต าแหน่ง 

• สถานะตามกฎหมาย 

ก่อนปฏิบัติหน้าท่ี 

• ก าหนด TOR  

• จัดหางบประมาณ 

• ตั้งส านักงานเลขาฯ 

• ตั้งคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูล 



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

69 

หน่วยงานเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน และในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต้องมี
กรรมการที่มาจากหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน เช่น กรรมการ MSG ตัวแทนภาครัฐที่มาจาก
หน่วยงานก ากับดูแลการบริหารงาน (เช่น สคร. สภาพัฒน์) และจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ กรรมการ 
MSG ตัวแทนภาคประชาสังคมที่มีความรู้เชิงเทคนิค (วสท. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาฯ สมาคมสถาปนิกสยาม) 
และจาก NGO ที่เคลื่อนไหวปกป้องประโยชน์สาธารณะ (เช่น มพบ.) 

สอง การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นสิ่งที่อ่อนไหวอย่างมาก กระบวนการดังกล่าวต้องมี
การจัดการอย่างชอบธรรมและโปร่งใสมากที่สุด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะต้องคัดเลือกตัวแทน
ของกลุ่มตนเอง โดยเฉพาะในฝั่งของภาคประชาสังคมที่อาจมีเครือข่ายที่เก่ียวข้องหลายแห่ง 

ต าแหน่งกรรมการ MSG เป็นการท างานตามความสมัครใจ ค่าตอบแทนจะมีเพียงเบี้ยประชุม
เท่านั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายและกระบวนการของ CoST 

ทั้งนี้ กรรมการ MSG แต่ละคนอาจอยู่ในวาระได้ 3 ปี และอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และอาจ
ก าหนดให้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด 

สำม สถานะตามกฎหมายของคณะกรรมการ MSG อาจได้รับจากการที่มีหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งรับเป็นเจ้าภาพรับรองการท างานของคณะกรรมการ เช่น สภาวิชาชีพด้านวิศวกรรมหรือการก่อสร้าง 
หน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน หรืออาจมีการตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร
หรือมูลนิธิ เหตุผลที่คณะกรรมการ MSG อาจจ าเป็นต้องมีสถานะตามกฎหมาย ก็เพ่ือที่จะสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณได้เอง เพ่ือคงความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือในการท าหน้าที่ 

 การท าหน้าที่ 
ก่อนที่จะเริ่มท าหน้าที่ใดๆ คณะกรรมการ MSG ต้องร่วมกันก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนใน

การท างานหรือ Term of Reference (ToR) เป็นอันดับแรกให้ชัดเจน กฎระเบียบตั้งกล่าวต้องครอบคลุม
จุดประสงค์ อ านาจ โครงสร้างการท างาน ช่องทางหรือกระบวนการลงมติ โดยเฉพาะกรณีการขัดแย้งกัน
ภายในจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ หน้าที่หลักของคณะกรรมการ MSG 
มีดังนี ้

- ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เช่น วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ปรากฏอยู่ 

- ตั้งมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- สื่อสารกับสังคม 
- เคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ตามหลักการของ CoST 
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- บริหารจัดการกิจกรรมและงบประมาณของโครงการ CoST ในประเทศ และรายงานต่อ
ส านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศของ CoST (CoST International Secretariat) 

- แบ่งปันบทเรียนและความรู้กับคณะกรรมการ MSG ประเทศอ่ืนๆ 
คณะกรรมการ MSG ต้องไม่ลืมว่าหลักหัวใจส าคัญของ CoST เป็นเรื่องของความโปร่งใสและการ

ตรวจสอบได้ ดังนั้นการท างานของคณะกรรมการ MSG ต้องมีการเผยแพร่เอกสารรายงาน ข้อมูล และมติ
ของคณะกรรมการแก่สาธารณชนทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีความจ าเป็นที่ต้องงดเว้นไม่เปิดเผยข้อมูล ก็ให้เหตุผล
ที่ชอบธรรมแก่สังคม 

คณะกรรมการ MSG จะต้องมีคณะท างานช่วยเหลืองาน 2 ชุด ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ 
(National Secretariat) ซึ่งท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เช่น จัดประชุม และ คณะการท างานตรวจสอบ
ข้อมูล 

5.4.2 ส านักงานเลขานุการ (National Secretariat) 

ส านักงานเลขานุการมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการท างานของคณะกรรมการ MSG ตาม
ภาระหน้าที่ดังนี้  

- ให้การสนับสนุนด้านการเงินและงานบริหารแก่คณะกรรมการ MSG 
- เป็นตัวประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประสานงานกับส านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศของ CoST และการเดินทางไป

ต่างประเทศของคณะกรรมการ MSG 
- สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคและกระบวนการของ CoST แก่หน่วยงานของรัฐ 
- จัดประชุมในการให้ข้อมูลและแถลงข่าวของคณะกรรมการ MSG ต่อสาธารณชน 
- บริหารและดูแลการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยเฉพาะคณะท างานตรวจสอบข้อมูลให้

คณะกรรมการ MSG  
ส านักงานเลขานุการอาจถูกจัดตั้งในหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับรองโครงการ CoST โดยอาศัย

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นเพ่ือมาท าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการ แต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องรับผิดชอบโดยตรง
ต่อโครงการ CoST ไม่ใช่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

5.4.3 คณะท างานตรวจสอบข้อมูล (AT) 

โครงการ CoST จะสร้างความโปร่งใสในการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐได้ส าเร็จ ก็ต่อเมื่อมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรงเวลา และเข้าใจง่าย การติดตามและรวบรวมข้อมูลของโครงการหนึ่ง
ก่อนน ามาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณะ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้ง



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

71 

ก าลังคน ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเวลาเป็นอย่างมาก คณะกรรมการ MSG จึงจ าเป็นต้องมีคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลเข้ามาช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยคณะท างานตรวจสอบข้อมูลมีหน้าที่หลักดังนี้ 

- ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ในเรื่องของการ
เปิดเผยข้อมูล 

- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารที่เปิดเผย 
- จัดท ารายงานที่มีเนื้อหาและภาษาที่เข้าใจง่ายส าหรับคนทั่วไป ที่แสดงขอบเขตและความ

ถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย และ เพ่ือให้ทราบถึงประเด นที่น่ากังวล (cause of 
concern) เกีย่วกับการด าเนินโครงการก่อสร้างตามข้อมูลที่มีอยู่ 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่เปิดเผยเพ่ือให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงต้นทุนและคุณภาพของโครงการ
ก่อสร้างของรัฐอยู่ในโครงการ CoST 

จากประสบการณ์ของประเทศน าร่องโครงการ CoST พบว่า การจัดตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อมูล
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลเพ่ือสร้างทีมงานตรวจสอบข้อมูล ซึ่ง
เกิดข้ึนในประเทศสหราชอาณาจักร เอธิโอเปีย หรือทานซาเนีย (2) การจ้างบริษัทที่ปรึกษาอย่างในประเทศ
เวียดนามและมาลาวี และ (3) การให้ สตง. ไปตรวจ ซึ่งมีประเทศฟิลิปปินส์เพียงประเทศเดียวที่ท าแบบนี้  
(ดูตารางท่ี 5.4)92 

ตารางท่ี 5.4 คณะท างานตรวจสอบข้อมูลในประเทศน าร่องโครงการ CoST 

ประเทศ คณะท างานตรวจสอบข้อมูล โครงการที่ตรวจ 

ถนน ประปา/ 
ชลประทาน 

โรงเรียน/ 
โรงพยาบาล 

อาคารรัฐ ท่าเรือ/ 
สนามบิน 

รวม 

เอธิโอเปีย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการกอ่สร้าง 
6 ทีม ทีมละ 2 – 4 คน 

14 7 4 0 0 25 

มาลาว ี บริษัทที่ปรึกษา 5 2 0 2 0 9 

ฟิลิปปินส์ สตง. 5 2 1 0 2 10 

ทานซาเนีย 5 ทีม ทีมละ 2 คน 2 1 3 1 0 7 

สหราช
อาณาจักร 

1 ทีม มีวิศวกร 1 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา 3 คน 

2 2 2 2 0 8 

เวียดนาม บริษัทที่ปรึกษา 5 4 1 1 1 12 

ที่มา: ดัดแปลงจาก CoST (January 2011). “Report on information disclosure and assurance team findings: International 
comparison”. 

  

                                           
92 CoST (January 2011). p. 1 
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5.5 บทเรียนในการด าเนินงานของ CoST ในต่างประเทศ 

แม้ว่าการน า CoST เข้าไปใช้ในการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐจะช่วยให้ประเทศน าร่องบรรลุ
เป้าหมายตามที่กล่าวในบทที่ 1 ของรายงานฉบับนี้ แต่ระหว่างการท างานจริงของคณะกรรมการ MSG  ก็
มักประสบปัญหาหรืออุปสรรคเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเทศไทยควรศึกษาอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นกับประเทศน าร่องเหล่านี้ เพ่ือเตรียมการป้องกันก่อนที่จะน า CoST มาใช้เพ่ือมิให้การด าเนินการจริงต้อง
สะดุด และเสียเวลาหรือท าให้สังคมไม่ม่ันใจกับโครงการ CoST 

Truex and Søreide (2010) ได้ศึกษาการท างานของคณะกรรมการ MSG ของโครงการน าร่อง
ของ CoST ใน 7 ประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา แซมเบีย มาลาวี ทานซาเนีย เอธิโอเปีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
และพบว่าอุปสรรคหลักในการท างานของคณะกรรมการ MSG สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ (ตามที่
แสดงในตารางท่ี 5.5) 

หนึ่ง อุปสรรคจากตัวกรรมการ MSG กล่าวคือ (1) ผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่กรรมการ MSG ไม่ให้
ความส าคัญกับการท าหน้าที่นี้ เนื่องจากกรรมการบางคนมีภาระงานมาก และเข้ามาท างานนี้ด้วยความ
สมัครใจ หรือถูกร้องขอให้ท าหน้าที่นี้ซึ่งไม่ใช่หน้าที่หลักในต าแหน่งของตนเอง เช่น MSG ในประเทศ
เวียดนาม และ (2) ผู้เข้ามาท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะตัวแทนฝ่ายรัฐและตัวแทนบริษัทเอกชน มีผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับบทบาทผู้ก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลซึ่งต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ท าให้เกิดการ 
“เตะถว่ง” การเปิดเผยข้อมูลในบางเรื่อง 

Truex and Søreide (2010) ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว93 โดยการ (1) ก าหนดภาระหน้าที่ของ
ตัวแทนของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนอย่างเป็นทางการ กรณีของประเทศเวียดนาม ด้วยความที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนโครงการ CoST อย่างจริงจัง ท าให้โครงการ CoST ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่อง
การไม่ให้ความร่วมมือของกรรมการ  และ (2) คัดเลือกกรรรมการ MSG อย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึง
ประวัติส่วนตัวและผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้นั้น และ หรือ จัดตั้งคณะกรรมการ MSG ในหน่วยงานของรัฐ
ที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมด าเนินการโครงการ CoST 

  

                                           
93 Truex, R. and Søreide, T. (December 2010). p. 13 
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ตารางท่ี 5.5 อุปสรรคที่พบในการด าเนินโครงการน าร่องของ CoST 

อุปสรรค 

เอ
ธิโ

อเ
บีย

 

มา
ลา

วี 

ฟิล
ิปป

ินส
 ์

ทา
นซ

าเน
ีย 

เวี
ยด

นา
ม 

แซ
มเ

บีย
 

กัว
เต

มา
ลา

 

1. ตัวกรรมการ MSG        

- ไม่ให้ความส าคญักับการประชุม (Low 
prioritization) 

       

- มีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน้าท่ี (Conflict of 
interest) 

ขอสงวนไม่เจาะจงประเทศ* 

2. การท างานร่วมกันภายในคณะกรรมการ 
MSG 

       

- ความเห็นไม่ตรงกัน ท าใหส้ร้างฉันทามติได้
ยาก (Difficulty reaching consensus) 

       

- ตัวแทนแต่ละฝ่ายมีอ านาจหรือศักยภาพ
ต่อรองไม่เท่ากัน (Imbalance of power/ 
capacity across groups) 

       

3. การด าเนินการภายใต้สภาพการเมือง
และสังคมของแต่ละประเทศ ท าให้ 
CoST ต้อง... 

       

- ขาดความชอบธรรมหรือแรงสนับสนุน
ภายนอก (Lack of legitimacy and 
external support) 

       

- ขาดทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น งบประมาณ 
บุคลากรในการด าเนินงาน (Needed inputs 
unavailable) 

       

หมายเหต:ุ *คณะผู้วิจัยของงานวจิัยชิ้นดังกล่าวไม่ระบุว่ามปีระเทศใดบ้างที่มีอุปสรรคทางด้านนี้ เนื่องจากต้องการรักษาความสัมพันธ์ในการ
ท างานภายใน 
ที่มา: ดัดแปลงจากตารางที่ 1 (Table 1: Primary MSG Barriers to Implementation and their Relevance for CoST Pilot Countries)
ใน Truex, R. and Søreide, T. (December 2010). pp. 11 
 

สอง อุปสรรคในการท างานร่วมกันภายในคณะกรรมการ MSG ซึ่งเกิดจาก (1) คณะกรรมการ 
MSG มีปัญหาในการท างานเป็นทีมและหาข้อตัดสินร่วมกัน เนื่องจากการลงมติในที่ประชุมมักถือหลักกำร
นับคะแนนเสียงแบบเอกฉันท์ (principle of unanimity) เป็นเกณฑ์ ซึ่งท าให้เสียเวลามากกว่าการใช้หลัก
เสียงข้างมาก (principle of majority) และ (2) ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีอ านาจและศักยภาพใน
การต่อรองไม่เท่ากัน เนื่องจากบางกลุ่มไม่มีผู้แทนในคณะกรรมการหรือเข้ามาในจ านวนที่น้อยมาก 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตัวแทนจากภาคประชาสังคม ซึ่งมีจ านวนไม่มากที่จะสนใจภาคการก่อสร้าง และจาก
การที่ตัวแทนภาคประชาสังคมไม่เข้มแข็ง เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินการที่จ ากัดหรือขาดผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน  

ทางออกส าหรับปัญหานี้คือ (1) ลดจ านวนเรื่องท่ีคณะกรรมการ MSG ต้องอนุมัติลง โดยเน้นเฉพาะ
เรื่องที่ส าคัญและมอบหมายให้ส านักเลขาธิการรับผิดชอบพิจารณาเรื่องมากขึ้น  (2) ไม่ลงมติด้วยการนับ
เสียงเอกฉันท์ (3) ลดจ านวนกรรมการลง แต่เน้นให้มีตัวแทนจากฝ่ายที่ “มีแนวโน้มว่าจะเสียเปรียบ” (เช่น 
ฝ่ายตัวแทนภาคประชาสังคม) มากขึ้น และ (4) ส่งเสริมให้ฝ่ายที่เสียเปรียบ โดยเฉพาะองค์กรภาคประชา
สังคมมีความรู้ด้านเทคนิคมากข้ึน และ 

สาม อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสภาพการเมืองและสังคมของแต่ละประเทศ ได้แก่ (1) การด าเนินการ
โครงการ CoST ขาดความชอบธรรม เช่น ในประเทศมาลาวี ซึ่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างกังวลว่าการท าหน้าที่
ของ CoST จะซ้ าซ้อนกับโครงการความโปร่งใสอ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้ว และ (2) โครงการ CoST ขาดทรัพยากรที่
จ าเป็น เช่น งบประมาณ หรือ บุคลากรในการด าเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการ MSG ต้องจ้าง
คณะท างานตรวจสอบข้อมูลเพ่ือติดตามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างของรัฐ เพ่ือเป็น
การหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดความชอบธรรมของ CoST การด าเนินงานอาจเน้นเฉพาะกับโครงการก่อสร้างที่
ไม่มีความขัดแย้งภายในโครงการ และพยายามสื่อสารกับสังคมให้มากขึ้น ส าหรับปัญหาการขาดทรัพยากร
ในการด าเนินงาน Truex and Søreide (2010) เสนอเพียงให้คณะกรรมการ MSG ของแต่ละประเทศมี
ความยืดหยุ่นในการก าหนดแนวทางด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศตนเอง 
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บทที่ 6  
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.1 บทสรุป 

การส ารวจความพร้อมของประเทศไทยใน 2 ด้าน อันได้แก่ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เรื่องกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

6.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเทศไทยมกีฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของไทยในปัจจุบันมีอยู่หลายฉบับซึ่งแยกบังคับใช้
กับหน่วยงานแต่ละประเภท หน่วยงานราชการส่วนกลางอยู่ภายใต้ระเบียบ สนย. พ.ศ. 2535 ส่วน
รัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง ยกเว้นกรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-auction) ที่ยึดกระบวนการตามระเบียบ สนย. พ.ศ. 2549 ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรายงานนี้เน้นเฉพาะ 
ทอท. รฟท. และ รฟม. การมีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของตนเองท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

ในเรื่องบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารของหน่วยงานราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้มีอ านาจชัดเจนในการอนุมัติโครงการ โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นหลักในการบริหารระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่ในเรื่องการวางนโยบายและพิจารณาปัญหาและเรื่องร้องเรียนภายใต้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ราชการกลางถูกรวมศูนย์ไว้ที่ กวพ. ส่วนรัฐวิสาหกิจนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของตนเอง 

การก ากับดูแลและตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างของรัฐมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสองประเภท ได้แก่ หนึ่ง หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายส าหรับ ครม. ได้แก่ สภาพัฒน์ สบน. สคร. 
สงป. และ สอง หน่วยงานตรวจสอบอิสระของรัฐ ได้แก่ สตง. ป.ป.ช. และ หรือ ป.ป.ท. โดยหน่วยงาน
วิเคราะห์นโยบายส าหรับ ครม. เข้ามามีบทบาทมากที่สุดในสองช่วงคือ ช่วงก่อนจัดซื้อจัดจ้างหรือช่ วง
พิจารณาและอนุมัติโครงการ และช่วงหลังจัดซื้อจัดจ้างหรือช่วงด าเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานไปแล้ว 
เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ต้องวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบอิสระของ
รัฐนั้น สตง. จะเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติกฎระเบียบว่าด้วยการเงินและการคลังตลอดโครงการ และใน
กรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องทุจริต ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. อาจเข้าตรวจสอบโครงการด้วย 

อย่างไรก็ด ีการด าเนินโครงการก่อสร้างของรัฐในแต่ละข้ันตอนตามที่กล่าวมาข้างต้น ยังขาดภาค
ประชาสังคมเข้าร่วมก ากับดูแลและตรวจสอบ แม้ว่าประเทศไทยจะมีภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการ
ท าหน้าทีด่ังกล่าว ทั้งนี้ภาคประชาสังคมของไทยมีความพร้อมอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) มีความรู้เชิงเทคนิค เช่น วศท.  สมาคมสถาปนิกสยาม 
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(2) มีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาล อาทิ  
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  

(3) มีเครือข่ายที่เข้มแข็งกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ และมีแนวร่วมจากหลากหลายภาคส่วน เช่น 
มพบ. เป็นต้น 

(4) มีสื่อมวลชนที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เช่น ส านักข่าวอิศรา และ ไทยพีบีเอส เป็นต้น 
(5) มีหน่วยงานทางวิชาการที่มีผลงานวิจัยด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล เช่น  

ม. หอการค้าไทย และ สถาบันพระปกเกล้า 
(6) มีองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทยที่เคยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อต้าน

คอร์รัปชันและสร้างความโปร่งใสในการบริหารโครงการก่อสร้างของรัฐ เช่น UNDP ADB 
และ World Bank 

6.1.2 กระบวนการเปิดเผยข้อมูล 

การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทยพร้อมเปรียบเทียบกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของ 
CoST  พบว่า ประเทศไทยยังคงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการเปิดเผยข้อมูลใน 3 เรื่อง ดังนี้ 

ประกำรแรก ในเรื่องของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ประเทศไทยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์เฉพาะช่วง “ก่อน” และ “ระหว่าง” กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ได้บังคับให้
เปิดเผยข้อมูลช่วง “หลัง” การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะข้อมูลการก ากับการด าเนินงานก่อสร้างและผลการ
ตรวจรับงาน เนื่องจากเป้าหมายของ CoST คือการวิเคราะห์ว่าโครงการก่อสร้างแต่ละแห่งมีต้นทุนบาน
ปลายหรือล่าช้าหรือไม่ และเพราะเหตุใด 

ประกำรที่สอง ในเรื่องของเนื้อหา พบว่า ยังไม่มีกฎระเบียบใดบังคับให้สภาพัฒน์และ สคร. ต้อง
เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์โครงการที่ต้องเสนอต่อ ครม. ให้สาธารณชนได้รับทราบ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจ
เป็นข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่ส าคัญในมาตรฐานของ CoST  

ประกำรสุดท้ำย การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งก็คือ สขร. เป็น
หลัก โดยไม่มีภาคประชาสังคมเข้าไปร่วมด้วย นอกจากนี้แล้ว สขร. ก็ไม่มีอ านาจออกบทลงโทษแก่
หน่วยงานที่ไม่ท าตามกฎหมายและไม่มีทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเพียงพอในการสอดส่องดูแล 
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ฝ่ายการเมืองไม่เห็นความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน ท าให้การเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าในประเทศไทย ระบบตรวจสอบการก าหนดและ
ออกแบบโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการประเมินผลโครงการก่อสร้างของรัฐมีแต่หน่วยงานของรัฐ
เท่านั้นที่ตรวจสอบกันเอง (สตง. ป.ปช. ป.ป.ท. ฯลฯ) เช่นเดียวกับการก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลจากรัฐที่
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ยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอีกเช่นกัน (สขร.) ระบบดังกล่าวนั้นขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
และเอกชนเป็นอย่างมาก การน าโครงการ CoST มาใช้จริงเป็นโอกาสที่ดีที่ภาครัฐจะได้ท างานร่วมกับภาค
ส่วนอ่ืนของสังคม คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าโครงการ CoST มาใช้ในโครงการ
ก่อสร้างของภาครัฐดังนี้ 

6.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ MSG 

 ในการจัดตั้งคณะกรรมการ MSG คณะผู้วิจัยเสนอให้ คณะกรรมการดังกล่าวควรมีกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่ควรเกิน 12 คน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่จ านวนที่เท่ากัน และอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนสมาคมภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน NGO 
หรือ มูลนิธิที่มีประวัติเคลื่อนไหวตรวจสอบโครงการก่อสร้างของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชนมาเป็นเวลายาวนาน ตัวแทนองค์กรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมหรือที่
เกี่ยวข้อง และตัวแทนองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินทางการเงินและการคลังภาครัฐ 

6.2.2 การจัดตั้งคณะ AT 

องค์ประกอบ 

- ประกอบด้วยพนักงาน 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานประจ า และ ที่ปรึกษารายโครงการ 
- พนักงานประจ า จ านวน 1 คน กรณีมีโครงการก่อสร้างให้ดูแลไม่เกิน 5 โครงการ 
- ที่ปรึกษารายโครงการ จ านวน 3 คน ในแต่ละช่วงของโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ช่วง

วางแผน เตรียมโครงการ ช่วงจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงก่อสร้าง  ตรวจรับงาน 

คุณสมบัติ 

- พนักงานประจ ามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงการ CoST และกระบวนการด าเนิน
โครงการก่อสร้างของรัฐ และมีทักษณะด้านการสื่อสารต่อสาธารณะ 

- ที่ปรึกษารายโครงการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามที่ก าหนด เช่น การเงิน 
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักสื่อสารองค์กร 

- ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST 
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6.2.2 การปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของไทย 

หนึ่ง ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลช่วงการพิจารณาอนุมัติโครงการ และ ช่วงระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างให้มากขึ้นต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น อาทิเช่น ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในโครงการก่อสร้างของรัฐที่ ครม. หรือผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการได้รับแก่สาธารณชนผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในเวลาเดียวกับครม. หรือผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการได้รับข้อมูลนั้น โดย
ข้อมูลขัน้ต่ าที่ต้องมีการเปิดเผย ได้แก่  

(1) ข้อมูลแผนริเริ่มโครงการก่อสร้างของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
(2) รายงานผลการวิเคราะห์และความเห็นต่อโครงการก่อสร้างของรัฐของหน่วยงานวิเคราะห์

และตรวจสอบโครงการก่อสร้างของรัฐ อันได้แก่ สภาพัฒน์ สคร. สบน. และ สงป. 
(3) ข้อมูลจากการควบคุมงานก่อสร้างและผลการวิเคราะห์โครงการหลังตรวจรับงาน 

สอง ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ และต้องถูกเก็บไว้ให้สาธารณชนเข้าถึงอย่างน้อย 5 ปี หลังสิ้นสุดโครงการ  

สำม ข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อมูลสถิติ ข้อมูลการเงินหรือทางบัญชี ฯลฯ) ต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
น าไปใช้ต่อเพ่ือประโยชน์สาธารณะได้ 

สี่ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลควรแต่งตั้ง “เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูล” (information disclosure 
officer) เพ่ือท าหน้าที่จัดการ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ โดย
มีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ที่เปิดเผยข้อมูลต้องมี
อ านาจเรียกข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และต้องมีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลหรืออ่ืนๆ ส าหรับท า
หน้าที่ให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 

ห้ำ ควรมีการเชิญหน่วยงานรัฐที่มีพันธกิจก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ เช่น สขร. เข้ามาร่วม
ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลในโครงการ CoST เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ก. สรุปเนื้อหากฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างของรัฐ 

ช่ือกฎระเบียบ เนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาอ้างอิง 

1. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 103 7  มาตรา ๑๐๓ ๗  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมลูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจดั
จ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดไูด ้

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลทีเ่ป็นคู่สญัญากับหน่วยงาน
ของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร 
นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยืน่ประจ าปี เพ่ือให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการค านวณภาษี
เงินได้ในโครงการที่เป็นคูส่ัญญากบัหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบหรือการไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใด
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และกรณมีีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบธรุกรรมทางการ
เงินหรือการช าระภาษีเงินได้ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ประสานงานและสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับเรื่องดังกล่าวไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แลว้ให้
หน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป 

นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการก าหนดมาตรการเพือ่ให้หน่วยงานของรัฐรับไปปฏิบตัิ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสัง่ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
มาตรการในเรื่องนั้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบกไ็ด้ 
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ช่ือกฎระเบียบ เนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาอ้างอิง 

2. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 9 (3) และ มาตรา 9 (8) มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมลูข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉยัที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตคีวามที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
(๔) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสมัปทาน สัญญาที่มลีักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสญัญาร่วมทุนกับเอกชนในการ

จัดท าบริการสาธารณะ 
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมตคิณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ท้ังนี้ ให้

ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ย 
(๘) ข้อมลูข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเขา้ตรวจดไูดต้ามวรรคหนึ่ง ถ้ามสี่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 

๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ใหล้บหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่นใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารส่วน
นั้น 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกีย่วข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมสีิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาทีม่ีค า
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนยีมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผูม้ีรายได้
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น้อยประกอบด้วย  ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

3. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

มาตรา 7 และ มาตรา 28 มาตรา ๖  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ท่ีจะเวนคนืต้องระบ ุ
(๑) ความประสงค์ของการเวนคืน 
(๒) เจ้าหน้าท่ีเวนคืน 
(๓) ก าหนดเขตทีด่ินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนเท่าที่จ าเป็น 
ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินท่ีอยู่ในบริเวณที่

ประเมินนั้น ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนท่ีหรือแผนผังดังกลา่วให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับได้มีก าหนดสองปี หรือตามก าหนดเวลาทีร่ะบไุว้ในพระราช

กฤษฎีกานั้น แต่ต้องไมเ่กินสี่ปี แลว้แต่จะเห็นว่าจ าเป็นเพื่อท าการส ารวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น 
มาตรา ๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎกีาดังกล่าว พร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผังท้าย
พระราชกฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ท าการของเจ้าหน้าท่ี 
(๒) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ

อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ท่ีท าการต าบลและท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ท่ีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้อง
เวนคืนนั้นตั้งอยู ่

(๓) ส านักงานท่ีดินจังหวัด และทีท่ าการที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ท่ีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องเวนคืนนัน้
ตั้งอยู่ 

มาตรา ๑๕  เมื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนแล้ว ให้ตรา
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พระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว โดยให้ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อยา่งอื่นที่ต้อง
เวนคืนพร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนอย่างชัดเจนไว้ท้ายพระราชบัญญตัิเวนคนื
อสังหาริมทรัพย์ และให้ถือว่าแผนที่หรือแผนผังนั้นเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระราชบัญญัตินั้น 

เขตอสังหารมิทรัพย์นั้นต้องปักหลกัหมายเขตไว้โดยชัดเจนก่อนท่ีจะออกพระราชบัญญตัิ 
มาตรา ๒๘  เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชบัญญัติฉบับนั้น พร้อมทั้งแผนที่หรือ
แผนผังท้ายพระราชบัญญัติและรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ถูกเวนคืนไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ และ ณ ที่ชุมนมุชนอืน่ตามควรแก่กรณี พร้อมท้ังมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ มารับเงินค่าทดแทนตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ แล้วแตก่รณี  ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นใช้บังคับส าหรับกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือนับแต่วนัท่ี
คณะกรรมการได้ก าหนดเงินค่าทดแทนแล้วส าหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และให้น ามาตรา ๑๓ วรรคสีแ่ละวรรค
ห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูม้ีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนผู้ใดไมม่ารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือในกรณี
ที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผูม้ีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
อื่น ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบง่ส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิไดร้ับเงินค่า
ทดแทน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน 

ในกรณีที่รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตเิวนคืนอสังหารมิทรัพย์เห็นว่า ราคาของที่ดินไดเ้พิ่ม
สูงขึ้น และเงินค่าทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ ได้ก าหนดไปแล้วไมเ่ป็นธรรมแก่บุคคล 
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4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการ
ขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 

มาตรา 9 มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการขนส่งมวลชนจะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะด าเนินการก็ได ้

ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตทีด่ินในบริเวณที่ท่ีจะด าเนินการต้องระบ ุ
(๑) ความประสงค์ของการตราพระราชกฤษฎีกา 
(๒) หน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
(๓) ก าหนดเขตทีด่ินเท่าท่ีจ าเป็นในบริเวณที่ที่จะด าเนินการ 
ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะด าเนินการแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และให้

ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระราชกฤษฎีกานั้น 
พระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับได้มีก าหนดสองปี หรือตามก าหนดเวลาทีร่ะบไุว้ในพระราช

กฤษฎีกานั้น แต่ต้องไมเ่กินสี่ปี แลว้แต่จะเห็นว่าจ าเป็นเพื่อท าการส ารวจที่ดินที่จะด าเนินการนั้น 
 มาตรา ๙  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

ส าเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวพร้อมทั้งแผนที่ หรือแผนผังท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ท าการของหน่วยงานที่ด าเนินการ 
(๒) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่า

การอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นต้ังอยู่ 
แล้วแต่กรณี 

(๓) ส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานคร และส านกังานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือส านักงานที่ดนิ
จังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส านกังานที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ท่ีอสังหาริมทรัพย์นั้นต้ังอยู่ 
แล้วแต่กรณี 
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5. ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535  

 

ข้อ 45 ข้อ ๔๕ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดท าหลกัฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น การปิดประกาศดังกล่าว 
ให้กระท าในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลาโดยผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออกจากตู้ปดิประกาศ
จะต้องจัดท าหลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออกเป็นหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผู้ปิด
ประกาศและผู้ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณี
ด้วย 

(๒) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ 
(๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเพ่ือเผยแพร่ 
(๔) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไป

พร้อมกันด้วย 
(๕) ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิาคแล้วแต่กรณี โดยให้ส่ง

เอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย 
นอกจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง

ท างานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก ได้ 
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดส่งทางไปรษณีย ์ให้จัดส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ดว่น

พิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดไม่มบีริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระท าก่อนการให้หรือการขายเอกสาร

ประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 
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ส าหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหส้่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแหล่ง
เงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 

6. ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 

ข้อ 7 ข้อ ๕ กอนเริ่มด าเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผรูับผิดชอบโครงการต้องจัดใหมีการ
เผยแพรข้อมูลตามข้อ ๗ ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีตามข้อ ๙ ด้วยกไ็ด 

หนวยงานของรัฐที่เปนผรูับผิดชอบโครงการของรัฐที่มผีลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวม
ต้องจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรอืหลายวิธีตามข้อ ๙ กอนเริ่มด าเนนิการ 

ข้อ ๗ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐต้องเผยแพรแกประชาชนอยางน้อยต้อง
ประกอบดวยข้อมูลดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลความจ าเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
(๒) สาระส าคัญของโครงการ 
(๓) ผูด าเนินการ 
(๔) สถานที่ที่จะด าเนินการ 
(๕) ขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ทีจ่ะด าเนิน

โครงการและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมท้ังมาตรการปองกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

(๘) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผดู าเนินโครงการของรัฐเอง ใหระบุ
ที่มาของเงินที่จะน ามาใชจายในการด าเนินโครงการนั้นด้วย 
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ช่ือกฎระเบียบ เนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาอ้างอิง 

ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลที่ต้องเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือขาย
สารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบยีบนี้ด้วย 

ข้อ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึง
วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐและสถานท่ีที่
จะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมน้อยกวาสิบห้าวันกอนเริ่มด าเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบยีบนี้ด้วย 

7. ระเบียบ สนย. ว่าด้วยการพัสดุ
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 

ข้อ 8 (3) ข้อ ๘  การเตรยีมด าเนินการ 
(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจดัหาพัสดุตามข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคากอ่นเริ่มการจัดหาพสัดุตามระเบียบนี้เมื่อ
ขอบเขตของงานดังกล่าวไดร้ับอนมุัติแล้ว ให้น าสาระส าคัญท่ีสามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว บไซต์ของ
หน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณห์รือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปดิเผยตัว เมื่อคณะกรรมการตามข้อน้ีพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง
ขอบเขตของงานตามนั้นและด าเนนิการเสร็จแล้วให้เสนอหัวหนา้หนว่ยงานเพื่อขอความเห็นชอบแล้วน าลง
ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน ทั้งนี้ จะประกาศ
ทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เหน็สมควรด้วยก็ได้ 

(๒) ในระหว่างด าเนินการตาม (๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุแจ้งอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อ
ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุชื่อตามความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายช่ือ



เร่ือง “การศึกษาขอบเขตรายละเอยีด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)” 

94 

ช่ือกฎระเบียบ เนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เนื้อหาอ้างอิง 

กรรมการบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยกไ็ด้ และขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์จากทะเบียนท่ีมีอยู ่เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการประมลูด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนขอให้
ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมลูให้คณะกรรมการด าเนินการต่อไป 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลส าหรับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในความรับผดิชอบของ
ผู้ไดร้ับการแจ้งตามข้อ ๙ ว่าเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กวพ.อ.ประกาศก าหนด 

(๓) ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหน่วยงานท่ีจะจัดหาพสัดุ และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนและไม่
มากกว่าห้าคน ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่มไิดเ้ป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าอย่างน้อย
หนึ่งคน ทั้งนี้จะแต่งตั้งตามข้อเสนอของหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยให้หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในหน่วยงานนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่พัสดุใน
หน่วยงานนั้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการประกวดราคาดังกล่าวน าสาระส าคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการ
ประกวดราคา และเอกสารเบื้องตน้อ่ืนๆ ท่ีสามารถเผยแพร่ได้ลงประกาศทางเว บไซต์ของหน่วยงานและ
กรมบัญชีกลางเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน โดยก าหนดให้มีการจัดท าซองข้อเสนอด้านเทคนิค การวาง
หลักประกันซอง วัน เวลาและสถานท่ีที่ให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค เงื่อนไขเงื่อนเวลาและสถานท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้จะแจกจ่ายหรือจ าหน่ายเอกสารดังกล่าวกไ็ด ้

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจยั (2559) 
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ภาคผนวก ข.  แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างของรัฐต่อสาธารณะผ่านระบบ 
   อินเทอร์เน ต 

ที่มาของแบบฟอร์มนี้ 

1. แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สคร. ในกรณีที่หน่วยงาน

เจ้าของโครงการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ

ตรวจและน าข้อมูลลงเผยแพร่ทุกๆ เดือนตามข้อมูลที่ร้องขอในแบบฟอร์มนี้ และประชาชนทั่วไปจะ

เห็นข้อมูลที่ถูกน าเสนอตามแบบฟอร์มนี้เช่นกัน 

2. แบบฟอร์มนี้ยึดตัวแบบมาจากตารางการเปิดเผยข้อมูลจากเอกสาร Guidance Note 6 ของ CoST 

ซึ่งประกอบด้วยตาราง 2 ตาราง ได้แก่  

(1) ข้อมูลของโครงการ (ตารางท่ี 1) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการในแต่ละช่วง 

เช่น การวางแผนและขออนุมัติงบประมาณ และการด าเนินการงานก่อสร้างในแต่ละช่วง  

(2) ข้อมูลในสัญญา (ตารางที่ 2) หมายถึงข้อมูลจากเอกสารสัญญาการจ้างก่อสร้าง  

3. ในการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละตาราง ผู้รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลต้องกรอกข้อมูลและต้องแนบ

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

4. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการท าข้อตกลงกับบริษัทเอกชนผู้รับงานว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตาม

แบบฟอร์มนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของโครงการ (Project information) 

ช่วงระยะเวลาโครงการ 
 

ล าดับ
ที่ 
 

สิ่งที่ต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ชื่อรายการ 
 

รายละเอียด วันที่ลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์
เอกสาร 

วันที่ลง
ข้อมูล 

การวางแผนโครงการ (Project 
identification) 
 

1 หน่วยงานเจา้ของโครงการ (Project owner)      

2 กระทรวงเจ้าสังกัด (Sector/ subsector)      

3 ชื่อโครงการก่อสร้าง (Project name)      

4 สถานที่ด าเนินโครงการ (Project location) 
ถนน  หมู่บ้าน แขวง  ต าบล เขต  อ าเภอ 
จังหวัด 

  แผนที่แสดงพื้นที่ด าเนินโครงการ   

5 หลักการและเหตุผลของโครงการ (Purpose) (หากมีขอ้มูลมากกวา่ครึ่ง
หน้ากระดาษ A4  ให้แนบ
เป็นไฟล์เอกสาร) 

 เอกสารการเสนอโครงการ/ 
เอกสารข้อมูลการพิจารณาเห็นชอบโครงการ  
มติ ครม. อนุมัติโครงการ (ถ้ามี)/ 
รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ถ้ามี) 

  

6 รายละเอียดอื่นๆ ของโครงการ (Project description) 
แผนการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาเร่ิม – สิ้นสุดโครงการ (ภาพรวม) 
ระยะเวลาส ารวจความเป็นไปได้ 
ระยะเวลาส ารวจความคิดเห็นประชาชน 
ระยะเวลาศึกษาผลกระทบต่างๆ  
ระยะเวลาออกแบบ 
ระยะเวลาเปิดแข่งขันจัดซ้ือจัดจ้าง 
ระยะเวลาก่อสร้าง 

  ส าเนาเอกสารการเสนอโครงการ   
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ช่วงระยะเวลาโครงการ 
 

ล าดับ
ที่ 
 

สิ่งที่ต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ชื่อรายการ 
 

รายละเอียด วันที่ลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์
เอกสาร 

วันที่ลง
ข้อมูล 

7 ที่มาของงบประมาณ (Funding sources) 
เงินงบประมาณประจ าป ี
เงินกู้ 
เงินร่วมทุนเอกชน 
เงินนอกงบประมาณ 
อื่นๆ (ระบุ) 

  ส าเนาเอกสารเกี่ยวกบังบประมาณ   

8 มูลค่างบประมาณทั้งหมด  
(Project budget) แบ่งเป็น 
ต้นทุนการก่อสร้าง 
ต้นทุนการประชาสัมพันธ ์
ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ
และผลกระทบของโครงการ 
อื่นๆ (ระบุ) ........ 

  
 

9 วันอนุมัติงบประมาณ 
(Project budget approved date) 

  ส าเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณ   

การเตรียมโครงการ (Project 
preparation) 
 

10 ขอบเขตโครงการ (เฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ)  
(Project scope (Main output)) 

  ส าเนาเอกสารการเสนอโครงการ (ไม่ต้องแนบ 
หากเหมือนเอกสารที่แนบของรายการอืน่) 

  

11 บทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนนิงาน (ถ้ามี) 
(Feasibility study) 
ผลการประเมิน ชื่อคณะผู้ประเมิน วันทีป่ระเมิน 
 

  รายงานบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน (ถ้ามี) (feasibility study report) 
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ช่วงระยะเวลาโครงการ 
 

ล าดับ
ที่ 
 

สิ่งที่ต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ชื่อรายการ 
 

รายละเอียด วันที่ลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์
เอกสาร 

วันที่ลง
ข้อมูล 

12 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 
(Environmental impact (if available) 
ผลการประเมิน ชื่อคณะผู้ประเมิน สถานที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน 

ผลการประเมินแสดง
รายละเอียดในบทสรุป
ผู้บริหาร (แนบเป็นไฟล์
เอกสาร) 

 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
สุขภาพฉบับเต็ม (EIA report)  

  

13 ผลกระทบต่อสังคมหรือการใช้ที่ดินและชุมชน (ถ้ามี) 
(Land and settlement impact (if available)) 
ผลการประเมิน ชื่อคณะผู้ประเมิน สถานที่ประเมิน  
วันที่ประเมิน 

รายละเอียดในบทสรุป
ผู้บริหาร (แนบเป็นไฟล์
เอกสาร) 

 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมหรือการ
ใช้ที่ดินและชุมชน (ถ้ามี) 
(Land and settlement impact report) 

  

14 ผู้ประสานงานโครงการ 
ฝั่งหน่วยงานเจ้าของโครงการ (ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล) 
ฝั่งบริษัทรับด าเนินโครงการ (ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล) 

     

การด าเนินการก่อสร้างและตรวจรับ
งาน (Project completion) 

15 สถานะปัจจุบันของโครงการกอ่สร้าง 
(Project status  (current)) 

เช่น ก าลังด าเนินการระยะที่ 
.... (ตามแผนการก่อสร้าง) 

    

16 ต้นทุนก่อสร้างจนเสร็จสิ้นโครงการ (ประมาณการณ์)  
(Completion cost (projected)) 
มีแนวโน้มที่ต้นทุนจะสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ 
ถ้าใช่ เพราะเหตุใด 

     

17 วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ (Completion date) 
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ช่วงระยะเวลาโครงการ 
 

ล าดับ
ที่ 
 

สิ่งที่ต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ชื่อรายการ 
 

รายละเอียด วันที่ลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์
เอกสาร 

วันที่ลง
ข้อมูล 

18 การเปลี่ยนแปลงในโครงการ (Reasons for project 
changes) 
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากแผนการ
ด าเนินงานหรือไม่ 
ถ้าใช่ เพราะเหตุใด 

     

19 การตรวจรับงานในแต่ละชว่ง  
(Reference to audit and evaluation reports) 
ข้อสังเกตจากการตรวจรับงาน (ถ้ามี) 
ผู้ตรวจรับงาน (ชื่อ ต าแหน่ง) 

  รายงานการตรวจรับงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่ม
โครงการ 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลในสัญญา (Contract information) 

ช่วงระยะเวลาโครงการ ล าดับ
ท่ี 

สิ่งท่ีต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ช่ือรายการ รายละเอียด วันท่ีลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์ วันท่ีลง
ข้อมูล 

การจัดซ้ือจัดจ้าง  
(Contract procurement) 
 

20 - หน่วยงานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (Procuring entity)      

- ชื่อหน่วยงาน (กรณีไม่ได้เป็นหน่วยงาน
เดียวกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ) 

- ข้อมูลส าหรับติดต่อฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง 
(ผู้รับผิดชอบ  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์) 
(Procuring entity contact details) 

  

- หน่วยงานรับผิดชอบสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
(Contract administration entity) 

  

21 - กรณีไม่มีการแข่งขันเสนอราคา   - ส าเนาสัญญาการว่าจ้างเพื่อ
ด าเนินงาน 

- (ท่ีมีลายเซ็นหัวหน้าหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ) 

  

- ผู้ด าเนินการก่อสร้าง   

- วิธีการคัดเลือกผู้ด าเนินการก่อสร้าง   

- เหตุผลท่ีถูกเลือกเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง 
- รายชื่อผู้ท าหน้าท่ีคัดเลือกผู้ด าเนินการก่อสร้าง 

  

- วันท่ีและสถานท่ีด าเนินการคัดเลือก   

22 - กรณีมีการแข่งขันเสนอราคา (Procurement 
process) 

  - ร่างขอบเขตของงาน ( ร่าง 
TOR) ทีเปิดเผยให้ประชาชน
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ช่วงระยะเวลาโครงการ ล าดับ
ท่ี 

สิ่งท่ีต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ช่ือรายการ รายละเอียด วันท่ีลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์ วันท่ีลง
ข้อมูล 

- วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง (Contract type) 
- เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับงาน 

  เสนอแนะ 
- ร่างประกาศเสนอราคาเปิดเผย

ให้ประชาชนเสนอแนะ 
- ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ

ร่างขอบเขตงาน 
- ส าเนาประกาศขอบเขตของงาน 

(TOR) 
- ส าเนาประกาศเชิญชวน 
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 
- ตามแบบฟอร์มของ ป.ป.ช.  (ดู

อ้างอิง 1) 
- ส าเนาประกาศผลการแข่งขัน

เสนอราคา 
- ส าเนาสัญญาจ้างเพื่อ

ด าเนินงาน (เปิดเผยทุกสัญญา 
กรณีมีหลายสัญญาในโครงการ
เดียวกัน) 

- จ านวนผู้ซ้ือซองเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
- รายชื่อบริษัทท่ีเข้าร่วมแข่งขัน และราคาท่ี

เสนอ  (Number of firm tendering) 
- วันท่ีและสถานท่ีคัดเลือก 

  

- ผู้ชนะการแข่งขัน (Contract firm)  
- ราคาท่ีเสนอ (Contract price)  
- เหตุผลท่ีชนะการเสนอราคา (โดยสังเขป) 
- วันเริ่มสัญญาและระยะเวลาของสัญญา 

(Contract start date and duration) 
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ช่วงระยะเวลาโครงการ ล าดับ
ท่ี 

สิ่งท่ีต้องเปิดเผย ส าเนาเอกสารแนบ 

ช่ือรายการ รายละเอียด วันท่ีลง
ข้อมูล 

ชื่อเอกสาร ไฟล์ วันท่ีลง
ข้อมูล 

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจ้าง 
(Contract implementation) 

23 - มีการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีเสนอหลังจากเซ็น
สัญญา (ใช่หรือไม่) (Variation to contract 
price)  

- ถ้าใช่ ระบุ 

  - หลักฐานการขอเปลี่ยนแปลง
ราคา (มีลายเซ็นผู้รับผิดชอบ
จากหนว่ยงานของรัฐ) 

  

- สาเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคา (Reason for 
price changes) 

  

24 - มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหลังจากเซ็น
สัญญา (ใช่หรือไม่) (Variation to contract 
duration) 

- ถ้าใช่ ระบุ 

  - หลักฐานการขอเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาและ หรือขอบเขต
งาน (มีลายเซ็นผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานของรัฐ) 

  

25 - มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานหลังสัญญา 
(ใช่หรือไม่) (Variation to contract scope) 

- ถ้าใช่ ระบุ 

    

26 - สาเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและ 
หรือขอบเขตงาน (Reason for scope and 
duration changes) 
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ภาคผนวก ค. ภาพข้อมูลโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง 

จากเว็บไซต์ ทอท. 

 

 

ที่มา: จากเว็บไซต์ของ ทอท. ในหวัข้อทีเ่กี่ยวกบั CoST  
(http://airportthai.co.th/corporate/en/1484-construction-sector-transparency-initiative-thailand)  
(ดูข้อมูล 14 กันยายน พ.ศ. 2558 
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จากเว็บไซต์ของ รฟม. 

 

 
ที่มา: จากเว็บไซต์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงของ รฟม. http://www.mrta-purpleline.com/mrtaview/45  
(ดูข้อมูล 14 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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จากเว็บไซต์ของ รฟท.  

 
ที่มา: จากเว็บไซต์โครงการก่อสร้างงานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและชอ่งน้ า ตลอดจนรื้อยา้ยระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธ ีShotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุน
ตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบ ารุงทางเขตล าปาง ศูนย์บ ารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการชา่งโยธา การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย http://www.railway.co.th/ (ดูข้อมูล 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
 

http://www.railway.co.th/
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