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11 ตุลาคม 2565

สมาคมอุตสาหกรรมก�อสร�างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�

ปรับกฎหมายจัดจ�าง
ก�อสร�างภาครัฐเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย



• อุตสาหกรรมก�อสร�างมีความสำคัญสูงต�อเศรษฐกิจไทย แต�กำลังเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงใหญ� จึงต�องยกระดับมาตรฐานเพ่ือรับมือกับความท�าทาย 

• การจัดจ�างก�อสร�างของภาครัฐซึ่งมีมูลค�าเกือบ 60% ของทั้งหมด มีผลอย�าง
มากในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมก�อสร�าง 

• แนวทางการจัดจ�างก�อสร�างของภาครัฐที่เป�นอยู�ไม�ก�อให�เกิดประสิทธิภาพ 
ไม�เอื้อต�อการปรับตัวของอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

• ควรปรับปรุงแก�ไข พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�างฯ พ.ศ. 2560 ครั้งใหญ�ทั้งระดับ
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ 

• ลำพังการปรับปรุงแก�ไขกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ให�เบิกจ�ายตรงเวลา
มากขึ้น และลดเวลาการหยุดชะงักของงานลง สามารถช�วยให� GDP ขยายตัว
กว�า 0.5% 
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Key messages



การปรับปรุงแก�ไขกฎระเบียบเป�นก�าวแรกในการปฏิรูป

• ปรับแนวคิดในกฎหมายจากการเน�น ”ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” ไปสู� 
“ประโยชน�สาธารณะ” 

• ปรับแบบสัญญาจัดจ�างก�อสร�างให�เป�นธรรมมากขึ้น และสอดคล�องกับ
แนวทางปฏิบัติสากล โดยยึดตามแบบสัญญามาตรฐานของ FIDIC

• ปรับกลไกการคำนวณราคากลางงานก�อสร�างให�สะท�อนต�นทุนที่แท�จริง

• กำหนดเงื่อนไขการจัดจ�างที่โปร�งใส ไม�สร�างต�นทุนโดยไม�จำเป�น และไม�
สอดคล�องกับพัฒนาการของอุตสาหกรรม

• สร�างกลไกในการรับฟังความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�มีส�วนได�เสีย
อย�างเป�นระบบ 
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Key messages



ความสำคัญของอุตสาหกรรมก�อสร�างต�อเศรษฐกิจไทย

ท่ีมา: สศช, DBD, LFS

จ�างงานมากกว�า 2 ล�านคน
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สร�างมูลค�าเพ่ิม 2.6% ของ GDP สร�างโครงสร�างพ้ืนฐานที่สำคัญ  
เช�น ถนน สนามบิน รถไฟและรถไฟฟ�า



โอกาสและความท�าทายสำหรับอุตสาหกรรมก�อสร�าง
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โอกาส ความท�าทาย

โครงการขนาดใหญ�ของรัฐ

นวัตกรรมการก�อสร�างและวัสดุก�อสร�าง

การขยายตัวของเมือง

การขาดแคลนแรงงานจากภาวะสังคมสูงวัย

การลงทุนที่เน�นความยั่งยืน (ESG)

การบุกตลาดไทยของบริษัทก�อสร�างจีน

การเป�ดเสรีการค�าและบริการ 
(เช�น CPTPP)



ภาพอนาคตที่พึงประสงค�ของอุตสาหกรรมก�อสร�าง
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ป�จจุบัน

ใช�แรงงานเข�มข�น 
ยังนำเทคโนโลยีมาใช�น�อย

เน�นราคาต่ำเพียงอย�างเดียว 

ภาพอนาคต

ใช�เทคโนโลยีมากขึ้น
เพ่ือลดแรงงานและเวลาก�อสร�าง

เน�นความเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
ความปลอดภัยและคุณภาพ

ตลาด

แรงงาน/
เทคโนโลยี

วัสดุก�อสร�าง

ขยายการลงทุนไปต�างประเทศ

รับงานภาครัฐที่เน�นคุณภาพพ่ึงพารายได�จากงานภาครัฐที่เน�นราคาถูก

พ่ึงพาตลาดในประเทศสูง



การจัดจ�างของภาครัฐมีผลอย�างมาก
ต�อทิศทางอุตสาหกรรมก�อสร�าง
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ภาคเอกชน ภาครัฐ
ท่ีมา: สำนกงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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งานก�อสร�างภาครัฐมีสัดส�วนเกือบร�อยละ 60 ของมูลค�าการก�อสร�างท้ังหมด



แต�การจัดจ�างงานก�อสร�างภาครัฐยังมีป�ญหาตลอดกระบวนการ  

ข้ันการวางแผน
จัดจ�าง 

การกำหนดนโยบาย 

การต้ังงบ

การปรับราคาตาม
ต�นทุนที่เปลี่ยนไป

การตรวจรับงาน
/ลงโทษการทิ้งงาน

การร�างและประกาศ 
TOR 

การจัดชั้น
และการคัดเลือก

การทำสัญญา  

ข้ันการคัดเลือก
และทำสัญญา

ข้ันการบริหารสัญญา
และตรวจรับ

ยึดผลประโยชน�
ของหน�วยงานรัฐ

เน�นราคาต่ำ
ไม�สะท�อนต�นทุนจริง

มีข�อสงสัยถึง
ความโปร�งใส 

เป�นอุปสรรค
ต�อการแข�งขัน

ไม�เป�นธรรม
ต�อเอกชน 

มีความล�าช�า

ลงโทษโดยไม�เป�นธรรม

มีความล�าช�า

TOR

การออกแบบ

อ�างอิงราคาในอดีต
ไม�สะท�อนต�นทุนจริง

มีความคลาดเคลื่อน
สร�างความเสียหาย

อุทธรณ�และวินิจฉัย 

การเบิกจ�ายเงิน 

ไม�สะท�อนต�นทุนจริง

การกำหนดราคากลาง
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การจัดจ�างงานก�อสร�างภาครัฐควรยึด “ประโยชน�สาธารณะ”

ภาครัฐ
ได�งานก�อสร�างคุ�มค�ากับงบลงทุน

อุตสาหกรรมก�อสร�าง

มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน

ประชาชน
ได�งานก�อสร�างที่มีคุณภาพ
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หลักคิด (Guiding Principles) ในการจัดจ�างภาครัฐ

ความเป�นธรรมราคาเหมาะสม-คุณภาพสูง ความโปร�งใสประสิทธิภาพ
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แนวทางปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติจัดจ�าง
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• ปรับแบบสัญญาจัดจ�างให�แบ�งความรับผิดชอบอย�างเป�นธรรมและสอดคล�องกับแบบสัญญา
มาตรฐานสากลของ FIDIC

• ปรับการคำนวณราคาให�สะท�อนต�นทุนจริง 

• สร�างกลไกปรึกษาหารือกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเป�นระบบ 

• ปรับแนวคิดในกฎหมายจากการเน�น “ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” ไปสู� “ประโยชน�สาธารณะ”

• กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู�รับเหมาให�โปร�งใส และส�งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการก�อสร�าง



• กำหนดราคาวัสดุและค�าจ�างต่ำ

หน�วยราชการ

ปรับแนวคิดในกฎหมายจากการเน�น “ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” 

ไปสู� “ประโยชน�สาธารณะ”
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ยึดประโยชน�ของราชการอย�างแคบ อาจก�อผลเสียโดยรวม

• แก�ไขหลักการในกฎหมายจากการยึด “ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” เป�น “ประโยชน�สาธารณะ”

• ลดคุณภาพงาน
• กดค�าแรงงาน
• ลดมาตรฐานความปลอดภัย

ประชาชนอุตสาหกรรมก�อสร�าง

ได�งานก�อสร�างคุณภาพต่ำ/ล�าช�า ถูกกดดันให�ลดต�นทุนด�วยวิธีต�างๆประหยัดงบ

• เส่ียงกับความไม�ปลอดภัย 
• พบป�ญหาชำรุด ซ�อมบ�อย
• เดือดร�อนจากการสัญจรไม�สะดวก 

และมลพิษทางอากาศและเสียง 

ยึดประโยชน�สาธารณะ สร�างประโยชน�แก�ทุกฝ�าย 

• กำหนดราคาโดยคำนึงถึงคุณภาพ
• กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล�อมสูงขึ้น 
หน�วยราชการ

• ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• มีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเหมาะสม

ประชาชนอุตสาหกรรมก�อสร�าง

ได�งานก�อสร�างคุณภาพสูงพัฒนาคุณภาพงานก�อสร�างยึดหลักความคุ�มค�าของงบ

• ได�โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีทนทาน  
• ไม�ต�องเผชิญกับมลพิษ หรือความไม�

สะดวกด�านต�าง ๆ 

• ผลักภาระต�นทุนให�ผู�รับเหมาอย�างไม�
เป�นธรรม



ออกแบบ
ตรวจและถอด

แบบ
จัดจ�าง

พิจารณาแบบ
และย่ืนข�อเสนอ 

ก�อสร�าง แก�ไขคลาดเคลื่อน

ปรับแบบสัญญาจัดจ�างให�แบ�งความรับผิดชอบอย�างเป�นธรรม
และสอดคล�องกับแนวปฏิบัติสากลตามแบบสัญญาของ FIDIC
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ผู�รับเหมารับผิดชอบ

• ในกรณีที่หน�วยงานรัฐออกแบบเอง ให�มีการจ�างภาคเอกชนตรวจแบบและรับผิดชอบต�อความคลาดเคล่ือน

ตัวอย�าง: แก�ไขข�อสัญญาการแบ�งความรับผิดชอบต�อความคลาดเคลื่อนของแบบ

ป�จจุบัน ผู�รับเหมาก�อสร�างต�องรับภาระต�นทุนการแก�ไขจากแบบก�อสร�างที่ผิดพลาด แต�ตรวจแบบได�ถ่ีถ�วนน�อยกว�าผู�ออกแบบและ
หน�วยงาน

• ให�ผู�ออกแบบรับผิดชอบต�อความคลาดเคล่ือนโดยใช�ระบบประกันภัยวิชาชีพ

ผู�ออกแบบและหน�วยงานรัฐรับผิดชอบ ผู�รับเหมารับต�นทุน 

ขั้นตอนงานก�อสร�างและผู�รับผิดชอบในป�จจุบัน 



ปรับการคำนวณราคาให�สะท�อนต�นทุนจริง (1)
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• ปรับปรุงบัญชีค�าแรงให�ทันสมัยและสอดคล�องกับความเป�นจริง • ปรับปรุงฐานข�อมูลราคาและรายการวัสดุก�อสร�างให�
ครอบคลุมต�นทุนที่สำคัญทั้งหมดและสะท�อนคุณภาพ

ตัวอย�าง: งานหินเรียงมีค�าแรงงานไม�ถึงครึ่งหนึ่งของค�าจ�างขั้นต่ำอัตราต่ำที่สุด

• ทบทวนค�า F ให�สอดคล�องกับโครงสร�างต�นทุนการ
บริหารงานสมัยใหม� 
• เช�น งานก�อสร�างที่ซับซ�อนขึ้นอาจต�องจำเป�นต�องมีวิศวกรควบคุม

หน�างานมากขึ้น 
• ขยายการกำหนดค�า F สำหรับโครงการขนาดใหญ�เกิน 500 ล�านบาท

328 บาท

308 บาท 

149.36 บาท

ค�าจ�างขั้นต่ำ
ต้ังแต�ป� 61  

ค�าจ�างขั้นต่ำ
ต้ังแต�ป� 65

ค�าจ�างขั้นต่ำ
ในบัญชีแรงงาน 

ท่ีมา: หลักเกณฑ�การคำนวณราคากลางงานก�อสร�างชลประทาน 2560 และ ศูนย�บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาฯ (2562)

• เช�น ป�จจุบัน ข�อมูลราคาวัสดุประเภทดินและทรายมักยังไม�รวม
ค�าขนส�งและไม�มีการแยกตามคุณสมบัติ   



ปรับการคำนวณราคาให�สะท�อนต�นทุนจริง (2)
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• กำหนดกรอบเวลาจ�ายเงินชดเชยอย�างชัดเจน 
เช�น จัดทำงบค�าชดเชยในป�งบถัดไปหรือให�ชดเชยเป�น tax credit

• ทบทวนสูตรค�า K ทุก 5 ป� โดยให�ผู�รับเหมา
และผู�ประกอบวัสดุก�อสร�างมีส�วนร�วม  

เดือน
ที่จัดทำราคากลาง

เดือนที่ส�งงาน 1 เดือน
ก�อนประกาศจัดซ้ือ 

ชดเชย 5% - 4% = 1%

• ปรับสูตรค�า K ให�ชดเชยต�นทุนค�าวัสดุที่เปล่ียนแปลง 

สูตรป�จจุบัน 

เพิ่ม 5 %

ทั้งหม
ดเพิ่ม

 10 %

ปรับสูตรให�นับตั้งแต�เดือนที่ทำราคา

ชดเชย 10%

ราคาวัสดุ
ตัวอย�าง 



กำหนดเง่ือนไขคัดเลือกผู�รับเหมา

ให�โปร�งใส และส�งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการก�อสร�าง(1)

• เพ่ิมระยะเวลารับฟังร�าง TOR ตามมูลค�างานจากเดิมที่กำหนดไว�ไม�น�อยกว�า 3 วัน
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• ให�หน�วยงานรัฐมีหน�าที่ต�องชี้แจงเหตุผลกรณีไม�ปรับแก� TOR ตามข�อคิดเห็นจากการรับฟังสาธารณะ 

เช�น ปรับให�เท�ากับระยะเวลาประกาศจัดซ้ือจัดจ�าง

มูลค�างาน ระยะเวลารับฟังร�าง TOR ป�จจุบัน ระยะเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ�าง

5 แสน – 5 ล�านบาท ไม�น�อยกว�า 5 วัน

5 ล�าน – 10 ล�านบาท ไม�น�อยกว�า 10 วัน

10 ล�าน - 50 ล�านบาท ไม�น�อยกว�า 12 วัน

ตั้งแต� 50 ล�านบาทขึ้นไป ไม�น�อยกว�า 20 วัน

ไม�น�อยกว�า 3 วัน



กำหนดเง่ือนไขคัดเลือกผู�รับเหมา

ให�โปร�งใส และส�งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการก�อสร�าง (2)

เช�น ผู�รับเหมาในโครงการขนาดใหญ�ต�องมีใบรับรองมาตรฐานด�านความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อม

17

• ลดข�อกำหนดที่เพิ่มต�นทุนโดยไม�จำเป�น 

เช�น ยกเลิกเกณฑ� “จำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ�ขั้นต่ำ” ในการขึ้นทะเบียนผู�ประกอบการ ฯ 

• พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ�การจัดชั้นที่ส�งเสริมคุณภาพ 



กำหนดเง่ือนไขการคัดเลือกผู�รับเหมา

ให�โปร�งใส และส�งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการก�อสร�าง (3)

ลดต�นทุนการซ้ือเครื่องจักรและได�
เครื่องจักรคุณภาพดีขึ้น

18

ได�ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับงานซับซ�อน ก�อสร�างได�เร็วขึ้น 

• ปรับให�มีการจ�างช�วงได�เป�นหลักโดยไม�ต�องขออนุญาต จากเดิมที่ต�องขออนุญาตทุกกรณี

• กำหนดข�อยกเว�นอย�างเฉพาะเจาะจงสำหรับกรณีการจ�างช�วงที่ต�องขออนุญาตก�อน 
เช�น เกินกว�าสัดส�วนของมูลค�าโครงการที่กำหนดหรือประเภทงาน

ข�อดีของการจ�างช�วง



• คณะกรรมการนโยบายฯควรมีกระบวนการปรึกษาหารือและรับความฟังความเห็นกับผู�มีส�วนได�เสีย
ทั้งก�อนและหลังออกนโยบายและกฎ

19

สร�างกลไกปรึกษาหารือกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเป�นระบบ 

ช�วยให�นโยบายและกฎสะท�อนประโยชน�สาธารณะมากขึ้น

คำนึงถึงผลด-ีผลเสียของ
ฝ�ายต�างๆอย�างรอบด�าน 

ได�ข�อแนะนำจากบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในงานก�อสร�าง

ได�ข�อมูลเชิงลึกจากฝ�ายต�างๆ



การประมาณการประโยชน�จากการปฏิรูปบางส�วน
(ไม�รวมประโยชน�จากคุณภาพงานก�อสร�างท่ีดีขึ้นและการประหยัดงบของภาครัฐ)

ประสิทธิภาพการก�อสร�างที่ดีขึ้น การหยุดชะงักที่ลดลงการเบิกจ�ายที่ตรงเวลามากขึ้น

20



โครงการก�อสร�างของรัฐมีการเบิกจ�ายล�าช�ามาก

0 50 100 150 200 250 300 350 400

งานรถไฟ

งานเขื่อนและอ�างเก็บน้ำ

เฉล่ีย

งานถนนและทาง

งานสนามบิน 90 วัน (3 เดือน) 

ความล�าช�า
ระยะเวลาท่ีมี

การชดเชยต�นทุนดอกเบ้ีย 

44 วัน 

83 วัน 

179 วัน 

220 วัน 

296 วัน 386 วัน 

310 วัน 

269 วัน 

173 วัน 

134 วัน 

ระยะเวลาการออกใบแจ�งหน้ีและการเรียกชำระหน้ีในงานก�อสร�างภาครัฐ (วัน)

ท่ีมา: สมาคมอุตสาหกรรมก�อสร�างรวบรวม, คณะผู�วิจัยคำนวณ



การเบิกจ�ายที่ตรงเวลาจะช�วยลดต�นทุนการเงินได�
ราว 6.2 พันล�านบาทต�อป�หรือ 1% ของ GDP ภาคก�อสร�าง*

• ผู�รับเหมาต�องเพ่ิมสภาพคล�อง 2.38 หม่ืนล�านบาทต�อเดือน

• การเบิกจ�ายมีความล�าช�าเฉล่ียประมาณ 179 วัน

*คำนวณโดยใช�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างป� 2563 และ ข�อมูลการเบิกจ�ายล�าช�าจากสมาคมอุตสาหกรรมก�อสร�างไทยฯ

• ต�นทุนการเงินเพ่ิมขึ้น 6.2 พันล�านต�อป� ณ ดอกเบ้ีย MLR 5%
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• การก�อสร�างภาครัฐไม�มีการหยุดชะงัก

การลดการหยุดชะงักจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก�อสร�างทั้งอุตสาหกรรมราว 6%*

• การก�อสร�างภาครัฐมีการหยุดชะงัก 28% ของระยะเวลาตามสัญญางาน

– มี 75% ของเครื่องจักรไม�ถูกใช�งาน

– มี 25% ของแรงงานไม�ได�ทำงาน

*คำนวณด�วยสมการบัญชีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช�ข�อมูลจาก พีรสิชฌ�และวรรณวิทย� (2563) และใช�สมมติฐานบางประการ

• ความสูญเสียหายไปและประสิทธิภาพจะเพ่ิมขึ้น: 

กรณีป�จจุบัน

กรณีมีการปรับปรุง

• การหยุดชะงักน�าจะก�อความสูญเสีย:

– 12% ในการก�อสร�างภาครัฐ

– 6% ในภาพรวม
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ประมาณการประโยชน�ต�ออุตสาหกรรมการก�อสร�างและเศรษฐกิจโดยรวม

เพ่ิม GDP อย�างน�อยร�อยละ 0.5

ผลได�โดยตรงต�ออุตสาหกรรมก�อสร�าง

ผลได�รวมต�อเศรษฐกิจ*

ต�นทุนดอกเบี้ยและการเงินอื่นลดลงราว 1% ของ GDP ก�อสร�าง 

ประสิทธิภาพการก�อสร�างรวมดีขึ้นถึง 6%

ผลได�ทางอ�อมต�ออุตสาหกรรมอื่น 

การซ้ือวัสดุ อุปกรณ� และเครื่องจักรเพ่ิมขึ้น

แรงงานมีค�าตอบแทนดีขึ้นและบริโภคมากขึ้น

*คำนวณจากแบบจำลอง CGE และตาราง IO 2015 ของสภาพัฒน�ฯ 24



• อุตสาหกรรมก�อสร�างมีความสำคัญสูงต�อเศรษฐกิจไทย แต�กำลังเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงใหญ� จึงต�องยกระดับมาตรฐานเพ่ือรับมือกับความท�าทาย 

• การจัดจ�างก�อสร�างของภาครัฐซึ่งมีมูลค�าเกือบ 60% ของทั้งหมด มีผลอย�าง
มากในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมก�อสร�าง 

• แนวทางการจัดจ�างก�อสร�างของภาครัฐที่เป�นอยู�ไม�ก�อให�เกิดประสิทธิภาพ ไม�
เอื้อต�อการปรับตัวของอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

• ควรปรับปรุงแก�ไข พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�างฯ พ.ศ. 2560 ครั้งใหญ�ทั้งระดับ
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ 

• ลำพังการปรับปรุงแก�ไขกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ให�เบิกจ�ายตรงเวลามาก
ขึ้น และลดเวลาการหยุดชะงักของงานลง สามารถช�วยให� GDP ขยายตัวกว�า 
0.5% 

25

สรุป



การปรับปรุงแก�ไขกฎระเบียบเป�นก�าวแรกในการปฏิรูป

• ปรับแนวคิดในกฎหมายจากการเน�น ”ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” ไปสู� 
“ประโยชน�สาธารณะ” 

• ปรับแบบสัญญาจัดจ�างก�อสร�างให�เป�นธรรมมากขึ้น และสอดคล�องกับ
แนวทางปฏิบัติสากล โดยยึดตามแบบสัญญามาตรฐานของ FIDIC

• ปรับกลไกการคำนวณราคากลางงานก�อสร�างให�สะท�อนต�นทุนที่แท�จริง

• กำหนดเงื่อนไขการจัดจ�างที่โปร�งใส ไม�สร�างต�นทุนโดยไม�จำเป�น และไม�
สอดคล�องกับพัฒนาการของอุตสาหกรรม

• สร�างกลไกในการรับฟังความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�มีส�วนได�เสีย
อย�างเป�นระบบ 

26
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ภาคผนวก
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รายละเอียดข�อเสนอแนะแก�ไขกฎหมาย

ข�อเสนอแนะ กฎหมายที่ต�องปรับแก�

แก�ไขหลักการในกฎหมายจากการยึด “ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” เป�น 
“ประโยชน�สาธารณะ”

• แก�ม. 8 วรรคหนึ่ง ม. 65 วรรคหนึ่ง และม. 112 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  (พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ�างฯ)

• เพิ่มนิยามประโยชน�สาธารณะในม. 4 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ�างฯ

ปรับแนวคิดในกฎหมายจากการเน�น “ประโยชน�หน�วยงานของรัฐ” ไปสู� “ประโยชน�สาธารณะ”
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รายละเอียดข�อเสนอแนะแก�ไขกฎหมาย

ข�อเสนอแนะ กฎหมายที่ต�องปรับแก�

ปรับสูตรค�า K ให�ทันสมัยขึ้น • แก�มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการพิจารณาช�วยเหลือผู�ประกอบอาชีพงาน
ก�อสร�าง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 

ชดเชยค�าดำเนินการให�ตรงกับต�นทุนจริง • เพิ่มหลักเกณฑ�การชดเชย (เพิ่มกฎหมายใหม� โดยกรมบัญชีกลาง)

กำหนดกรอบเวลาจ�ายเงินชดเชยอย�างชัดเจน • เพิ่มหลักเกณฑ�การชดเชย (เพิ่มกฎหมายใหม� โดยกรมบัญชีกลาง)

ปรับการคำนวณราคาให�สะท�อนต�นทุนจริง
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รายละเอียดข�อเสนอแนะแก�ไขกฎหมาย

ข�อเสนอแนะ กฎหมายที่ต�องปรับแก�

ให�ผู�ออกแบบรับผิดชอบต�อความคลาดเคลื่อนโดยใช�ระบบประกันภัยวิชาชีพ • เพิ่มในระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ)

ให�จ�างผู�ตรวจแบบเอกชนที่รับผิดชอบต�อความคลาดเคลื่อนของแบบ ในกรณีที่หน�วยงานรัฐออกแบบ • เพิ่มในระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างฯ

ให�จ�างผู�ประเมินวิชาชีพ (Quantity Surveyor) จากภาคเอกชนเป�นผู�ถอดแบบ • เพิ่มในระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างฯ

ให�ปรับหลักการแก�ไข/ยกเลิกสัญญาจาก “เพื่อประโยชน�แก�หน�วยงานของรัฐ” เป�น “เพื่อประโยชน�
สาธารณะ” และ “ยึดความเป�นธรรมต�อทั้งสองฝ�าย”

• แก�ไขใน ม. 97 และ ม.103 พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ�างฯ

ปรับแบบสัญญาจัดจ�างให�แบ�งความรับผิดชอบอย�างเป�นธรรม
และสอดคล�องกับแนวปฏิบัติสากลอย�างแบบสัญญาของ FIDIC (1)
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รายละเอียดข�อเสนอแนะแก�ไขกฎหมาย

ข�อเสนอแนะ กฎหมายที่ต�องปรับแก�

ให�เริ่มนับเวลาตามสัญญาตั้งแต�มีการส�งมอบพื้นที่ที่พร�อมก�อสร�าง • เพิ่มในข�อ 7 สัญญามาตรฐาน

ให�ชดเชยแก�ผู�รับเหมาสำหรับค�าเสียหายอันเนื่องมาจากความล�าช�าในการส�งมอบพื้นที่พร�อมก�อสร�าง

ให�ผู�รับเหมาไม�ต�องรับต�นทุนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของแบบก�อสร�างทั้งในทางเทคนิคและความไม�
สอดคล�องกับสภาพหน�างาน

• แก�ไขข�อ 14 ของสัญญามาตรฐาน

พิจารณายกเลิกค�า overrun และ underrun เป�นการจ�ายเงินตามต�นทุนจริง หรือให�มีการศึกษาปรับปรุง
อัตราการจ�ายใหม� 

• เพิ่มเติมในข�อ 4 (ก) สัญญามาตรฐาน

นิยามการอำนวยสะดวกในการตรวจงานให�ครอบคลุมเฉพาะรายการที่หน�วยงานรัฐไม�สามารถเบิกได� • เพิ่มเติมให�ชัดเจนในข�อ 13 สัญญามาตรฐาน

ให�คำนวณค�าปรับดำเนินงานล�าช�าโดยหักส�วนงานที่ส�งมอบและใช�ได�จริงออกก�อน • แก�ไขข�อ 17 ในสัญญามาตรฐาน

เพิ่มเงื่อนไขการปรับสัญญาตามการแก�ไขกฎหมายที่เกี่ยวข�อง • เพิ่มเติมข�อ 21 ในสัญญามาตรฐาน

จัดลำดับความสำคัญของเอกสารตามหลักสากล • แก�ไขข�อ 2 ในสัญญามาตรฐาน

ปรับแบบสัญญาจัดจ�างให�แบ�งความรับผิดชอบอย�างเป�นธรรม
และสอดคล�องกับแนวปฏิบัติสากลอย�างแบบสัญญาของ FIDIC (2)

• ข�อเสนอแก�ไขแบบสัญญาจ�างก�อสร�าง ตามข�อ 3 (1) ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง เบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ�างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายละเอียดข�อเสนอแนะแก�ไขกฎหมาย

ข�อเสนอแนะ กฎหมายที่ต�องปรับแก�

เพ่ิมระยะเวลารับฟังร�าง TOR ตามมูลค�างานจากเดิมท่ีกำหนดไว�ไม�น�อยกว�า 3 วัน • แก�ไขข�อ 46 และ 47(1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างฯ

กำหนด “แบบ TOR มาตรฐาน” และหลักเกณฑ�กรณีท่ีหน�วยงานของรัฐร�าง TOR ท่ีแตกต�างจาก
แบบ TOR มาตรฐาน

• เพ่ิมในระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างฯ

ให�หน�วยงานรัฐมีหน�าท่ีต�องช้ีแจงเหตุผลกรณีไม�ปรับแก� TOR ตามข�อคิดเห็นจากการรับฟัง
สาธารณะ

• แก�ไขข�อ 47(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�างฯ

ลดข�อกำหนดท่ีเพ่ิมต�นทุนโดยไม�จำเป�น • แก�ไขในบัญชีเอกสารแนบท�าย 3 ประกาศกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู�ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู�ประกอบการงาน
ก�อสร�างท่ีมีสิทธิเป�นผู�ยื่นข�อเสอต�อหน�วยงานรัฐ (หลักเกณฑ�การขึ้นทะเบียน
ผู�ประกอบการฯ)

พิจารณาเพ่ิมหลักเกณฑ�การจัดช้ันท่ีส�งเสริมคุณภาพ • แก�ไขในบัญชีเอกสารแนบท�าย 3 หลักเกณฑ�การขึ้นทะเบียนผู�ประกอบการฯ

กำหนดระยะเวลาการยืนราคาท่ีชัดเจน โดแก�ไขแบบฟอร�มประกาศจัดซื้อจัดจ�างจาก “ไม�น�อยกว�า 
…. วัน” เป�น  “ระยะเวลา….วัน”

• แก�คำในแบบฟอร�มประกาศจัดซื้อจัดจ�าง ของกรมบัญชีกลาง

กำหนดให�ชัดเจนว�าการถอนตัวหลังการยืนราคาไม�เป�นเหตุให�ภาคเอกชนเป�นผู�ท้ิงงาน • แก�ไขมาตรา 109 (1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�างฯ

ปรับให�มีการจ�างช�วงได�เป�นหลักโดยไม�ต�องขออนุญาต จากเดิมท่ีต�องขออนุญาตทุกกรณี และ
กำหนดข�อยกเว�นอย�างเฉพาะเจาะจงสำหรับกรณีการจ�างช�วงท่ีต�องขออนุญาตก�อน 

• แก�ไขใน ม. 95 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�างฯ

กำหนดเงื่อนไขคัดเลือกผู�รับเหมาให�โปร�งใส และส�งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการก�อสร�าง
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รายละเอียดข�อเสนอแนะแก�ไขกฎหมาย

ข�อเสนอแนะ กฎหมายที่ต�องปรับแก�

ควรมีกระบวนการปรึกษาหารือและรับความฟังความเห็นกับผู�มีส�วนได�เสียทั้งก�อนและหลัง
ออกนโยบายและกฎ

• เพิ่มในพ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ�างฯ

ให�คณะกรรมการอุทธรณ�ขยายเวลาการพิจารณาได�เพียงครั้งเดียวจากเดิมสองครั้ง (ทำ
ให�ระยะเวลาการพิจารณาสูงสุดลดเหลือ 40 วันจาก 60 วัน)

• แก�ไข ม. 119 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ�างฯ

สร�างกลไกปรึกษาหารือกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเป�นระบบ 


