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บทคัดยอ
 พัสด ุหมายถงึ วสัด ุครภุณัฑ ทีด่นิและส่ิงกอสราง 
คนพัสดุ หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการทางการ
พัสดุ ประกอบดวยผูบริหาร เจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาเจา
หนาที่พัสดุ และคณะกรรมการท่ีมีหนาที่ดําเนินการตาม
กรรมวธิกีารพัสด ุทีก่ฎหมายกําหนดใหดาํเนนิการ ปจจบุนั
ไดขยายกลุมคนผูเกีย่วของดานการพัสดุ เพิม่อีก 2 ลกัษณะ 
คือ หนวยตรวจสอบ และภาคประชาสังคมและประชาชน 
 ผลการศึกษา สรุปวา พัสดุ เปนปจจัยเก้ือหนุน 
ที่นํามาสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหภารกิจหลักของสวน
ราชการบรรลุวัตถปุระสงค โดยหลกัสนิคาทีร่ฐัตองการขาย 
เปนสนิคาผกูขาด มเีพยีง 1 โครงการ แตมผี ูประสงคจะซ้ือ 
โครงการรัฐ เปนจํานวนมากราย เมื่อลักษณะของสินคามี 
อปุทานมนีอยกวาอปุสงค จงึเปนสาเหต ุแหงการคอรรปัชัน่
ในกระบวนการทางพัสดุ ระหวาง เจาหนาที่รัฐกับ “ผูคา”
หรือ “คูสัญญา”หรือผูคา กับผูคาดวยกันเอง ลักษณะการ
“สมยอมกัน” โดยรัฐจายเงินสูงกวาราคาที่แทจริง แมวา
รัฐจะอนุวัติการกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาการคอรรัปชั่น
อยางตอเน่ือง แตเปนการแกไขปญหาปลายเหตุ หากตองการ
แกไขปญหาใหถาวรและยั่งยืนนั้น “คนพัสดุ” จะตองมี
ศลีธรรม นาํความร ูฉะนัน้ ทกุภาคสวนตองรวมมือกนั เริม่จาก
สังคมหนวยเล็กสุด คือ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 
จะตองชวยกนัใหความรถูงึปญหาการคอรรัปช่ัน วาการทจุรติ
คอรรัปชั่น สงผลเสียหายตอประเทศชาติอยางรายแรง 

บทนํา (Introduction)
  การพัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง
กอสราง โดย พัสดุ เปนปจจัยเกื้อหนุน ที่สนับสนุนในการ
ดาํเนนิงานตามภารกิจหลกั ของประเทศ ใหเกิดความจาํเริญ
เติมโตทางเศรษฐกิจ เชน การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศ เปนพันธกิจหลักของรัฐบาล โดยรัฐมีหนาท่ี

แกไขปญหาความยากจน จดัการศกึษา จดัการสาธารณสขุ 
สงเสริมการคาและการลงทุน สงเสริมภาคการเกษตรกรรม 
และภาคบริการ เปนตน โดยรัฐมีหนาที่ในจัดการดังกลาว 
ใหแกประชาชน เมือ่รัฐมีหนาท่ี รัฐจงึจดัสรรงบประมาณรายจาย
ผานตวัแทนของประชาชน คือ สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและ
ออกเปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ใหแก สวนราชการ ทีม่หีนาทีห่ลกั ไดนาํงบประมาณแผนดนิ 
ไปจัดหาปจจัยเก้ือหนุนตามพันธกิจของสวนราชการที่
มีหนาที่ทํางานแทนรัฐ และรัฐเองไดกําหนดเครื่องมือ
ควบคมุในกระบวนการจดัซ้ือ จดัจาง และการใชจายเงนิงบ
ประมาณแผนดนิอยางเปนระบบ โดยออกกฎหมายควบคมุ 
เชน ระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแกไขเพิม่เตมิ กฎหมายรัฐธรรมนญู กฎหมายวธิี
การงบประมาณ กฎหมายเงนิคงคลงั ระเบยีบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง เก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 และแกไขเติมเติม และ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยวินัย
ทางการงบประมาณ พ.ศ.2544 และแกไขเพิ่มเติม เปนตน 
 ผูเขียนไดศึกษาเร่ือง ความลมเหลว:การประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction ในป พ.ศ.2551 
พบวา ระบบการประมูลดังกลาว มิไดชวยขจัดปญหา
คอรรัปช่ันได อันเน่ืองจากกําหนดสถานท่ีเสนอราคากลาง 
โดยระบุวา สถานที่เสนอราคานั้น จะตองไดรับการขึ้น
ทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เสนอราคาผานเวบไชต รวมทั้ง ผูไดรับ
อนุญาตใหทําหนาที่ “ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส” ที่ได
รบัการคัดเลือกใหจดัประมูลของสวนราชการคร้ังนัน้ ๆ  โดย 
ผูจัดการประมูลจะนําโปรแกรมเสนอราคาฯ มาใหผูผาน
คุณสมบัติเบื้องตน เสนอราคาแขงขันในสถานท่ีกลาง 
ภายในระยะเวลากําหนด เชน 30 นาที เปนตน 
 อนึ่ง ในทางตรงกันขาม กรรมวิธีประมูลดวย
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ระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction นอกจากจะไมสามารถ
ขจัดปญหาคอรรัปชั่นไดแลว ยังเปนการสงเสริมใหการ 
“สมยอม” ในกระบวนการเสนอราคาจัดซือ้ จดัจาง ภาครฐั
ใหถูกกฎหมายมากขึ้น โดยผูเขียนบทความน้ี ไดเสนอแนะ 
ทายผลการศึกษาดังกลาว วาหากภาครัฐ จะแกไขปญหา
คอรรัปช่ันไดอยางถาวร คงทนและยังยืนไดนั้น จะตอง
ดําเนินการผานกระบวนทางอิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน ซึ่ง
ตรงกับระบบการประกวดราคาดวยกรรมวิธีการอิเลก็ทรอนิกส 
e-bidding ในปจจุบัน 
  นอกจากน้ี ผูเขียนบทความน้ี ไดศึกษา เรื่อง 
สาเหตแุหงปญหาคอรรัปชัน่ (Corruption) ในกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจางภาครัฐ ในกลุมประเทศ สมาชิกอาเซียนและ
บางประเทศนอกกลุมอาเซียน พบวา ลักษณะการคอรรปัช่ัน
ทีเ่กดิขึน้ และเกดิในกลมุคนพสัดแุละผเูกีย่วของนัน้ รวมมอืกัน
นอกจากน้ี ยังพบวา การคอรรัปช่ันในทุกประเทศท่ีศึกษา 
มลีกัษณะการคอรรปัชัน่ความคลายกัน เหมือนกัน หรอืตรงกัน
แทบทุกประเทศ ซึ่งรัฐบาลในประเทศ น้ัน ๆ จะเผชิญ
ปญหาการคอรรัปชั่นภายในประเทศตนเองคลายกัน 
  ดงันัน้ รัฐบาลของทกุประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย
ของเรา จึงไดออกกฎหมาย เพื่อใชเปนเคร่ืองเมือควบคุม
ปราบปราม ปองกัน การทุจริต คอรรัปช่ัน ในกระบวนการ
จดัซือ้ จดัจาง ภาครฐั ใหเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบ
ไดทกุขัน้ตอน รวมทัง้อนุวติัการกฎหมายควบคุมกระบวนการ
พสัด ุอยางตอเนือ่ง เชน ในเดอืนธนัวาคม 2559 ไดตราพระ
ราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รฐั....? ทีผ่านความเห็นชอบสภานิตบิญัญตัแิหงชาติในเดือน 
ธันวาคม 2559 และจะมีผลบังคับใช ภายใน 180 วัน โดย 
มาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ดงักลาว กาํหนดวา ใหรฐัมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังรกัษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้และใหมี
อํานาจในการออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาแลวใหมผีลบงัคบัใช ซึง่ ผเูขียนบทความนี ้สนันิฐาน
วาจะใชเวลาในการออกกฎกระทรวง และแนวปฏิบัติแหง 
พ.ร.บ. ที่เปนกฎหมายลูก อีกสักระยะหน่ึง จึงจะสามารถ
ออกกฎหมายลูกและบังคับใชตาม พ.ร.บ.กําหนด 
 บทความนี้ ผูเขียน มุงที่จะสื่อสารขอมูล ขอ

สนเทศ และขอเท็จจริงในการใหความรูในลักษณะขอเท็จ
จรงิจากส่ิงทคีนพบจากการวจิยัของผเูขยีน เชือ่มโยงกบังาน
วชิาการทีเ่กีย่วของ แมวาภาครฐับาลจะอนวุตักิารกฎหมาย 
โดยกําหนดโทษ ทั้งผูใหและผูรับอยางรุนแรง แตหากคน
ทีม่าเก่ียวของ ไมมศีีลธรรมก็จะเกิดปญหาคอรรปัช่ันเหมือน
อดีตที่ผานมา 
 ดงัน้ัน “คน,พสัด”ุ ทีมี่สวนเกีย่วของ อนัประกอบ
ดวย 1) ผูนํา 2) เจาหนาที่พัสดุ 3) หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
4) คณะกรรมการชุดตาง ๆ และ 5) ผูควบคุมงานกอสราง 
กรณ ีสญัญาจาง จะตองประกาศเจตนารมณ ตานคอรรปัชัน่ 
อยางเปนทางการ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกร โดยเสนอ
ขอมูลเชิงวิชาการ ดังนี้ 

คนพัสดุ 
ก.  คนพัสด ุเริม่จาก ผูนาํ จะตองกระทําตนเปน

แบบอยาง เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเห็น และจูงใจใหผูใต
บงัคบับัญชากระทาํแตความสจุรติ และยตุธิรรม สวนในการ 
กาํกบัดแูลนัน้ ผูนาํ จะตองกาํกับดแูลผใูตบงัคับบญัชาอยาง
เครงครัด เพือ่ใหปราศจากการทุจรติคอรรปัชัน่ในหนวยงาน
และประการสุดทายในฐานะผูนํา จะตองสรางกลไกและ
มาตรการในการปองกัน มิใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันใน
สวนทีต่นเองรบัผิดชอบ ดแูล โดยการวางกลไก ควบคุม เพือ่
เปนการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น เชน การนําระบบ
อเิล็กทรอนกิสมาใชเปนเครือ่งมอืในการบรหิารการเงนิการ
คลังและการพัสดุ หรือจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึกให
บุคลากรตานคอรรัปช่ัน เปนตน 
 ข. คณะกรรมการทีเ่กีย่วของในกระบวนการจดัซือ้
จัดจางตามระเบียบกําหนด จําแนกเปน จํานวน 3 ชุด 
  1)  คณะกรรมการกอนดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจาง 
    2)  คณะกรรมการดาํเนินการจดัซือ้ จดัจาง 
  3)  คณะกรรมการบริหารสัญญา ซ้ือ หรอืจาง 
  1.1  คณะกรรมการกอนดําเนินการจัดซ้ือ จดัจาง 
หมายถึง คณะกรรมการ กาํหนดความตองการ เชน กาํหนด
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะครภัุณฑหรอืกาํหนดขอบเขต
การจาง (Terms of Reference :TOR) เปนตน 
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  1.2 คณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจาง โดย
กรรมวธิกีารจดัหาวธิกีารตาง ๆ  เชน คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา หรอืคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิส e-bidding โดยคณะกรรมการจดัซ้ือ จดัจาง 
จะดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายกําหนดไว อยางเครงครัด 
เชน พิจารณาราง ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส e-bidding โดยข้ันที ่1 จะเผยแพร “ประกาศ” 
เพ่ือรับฟงขอวจิารณจากผูมสีวนไดเสีย กรณี จดัหาคร้ังหน่ึง
เกนิ 5 ลานบาท หากม ีขอวิจารณ คณะกรรมการ จะนาํขอ
วจิารณ มาพจิารณาและปรบัปรงุเนือ้หา ถาหากขอวิจารณ
นั้นฟงไมขึ้น ก็จะนําเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 เปนตน 
   เม่ือเผยแพรรับฟงขอวิจารณตาม
ขั้นตอนท่ี 1 แลว กรณี ไมมีผูวิจารณหรือมีการปรับปรุง
เนือ้หาใหเปนธรรมและเผยแพรการปรับปรุงคร้ังที ่1หรอื 2 
แลวไมมขีอวจิารณอกี คณะกรรมการ กจ็ะดําเนินการในข้ัน
ตอนที่ 2 คือ “ประกาศ”เพื่อเชิญชวนผูคาหรือผูจะเสนอ
ราคา ซื้อเอกสารหรือรับเอกสารแลวแตกรณี โดยกรรมวิธี
การประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
“ประกาศ” จะระบวุนัท่ีเสนอราคาไว 1 วนั โดยใหผคูาเสนอ
ราคาผานระบบการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ (e-Gp) ภายใน
เวลากําหนด เปนตน 
   เม่ือ “ผูคา”เสนอราคาในระบบ (e-gp) 
ตามวันที่ระบุไวในประกาศแลว กรรมวิธีข้ันตอนที่ 3 
คณะกรรมการฯ จะตองมาประชุมพิจารณาความถูกตอง
ดานคณุสมบตัขิองผเูสนอราคา และคณุภาพของสนิคา ทกุราย
ตามหลักเกณฑพิจารณา ที่ระบุไวใน “ประกาศ” ฉบับนั้น ๆ  
พรอมทั้ง รายงานผลการคัดเลือก ฯ และเสนอตอหัวหนา
สวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย เพื่อใหความเห็นชอบ 
(สิ้นสุดการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ) โดยเจาหนาที่
พัสดุ ทําหนาที่เปนเลขานุการโดยตําแหนง และจัดทํา
หนังสือสนองรับราคา และทําหนังสือเรียกทําสัญญา เปน
บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่พัสดุ ผูน้ัน เปนตน 
  1.3 คณะกรรมการ บริหารสัญญา ไดแก 
กรณ ีจดัซือ้ คอื คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุกรณี กอสราง 
คือ คณะกรรมการตรวจการจาง โดยคณะกรรมการฯ จะ
ทําหนาที่บริหารสัญญา ใหเปนไปตามระบุไวในสัญญา

จดัซ้ือ หรอืสัญญาจดัจางอยางเครงคัด โดยมเีจาหนาทีพ่สัดุ 
เปนเลขนุการโดยตําแหนง จดัทํารายงานตามความเห็นของ
คณะกรรมนั้นๆ ที่ไดมีมติไวแลว เปนตน 
  1.4  เจาหนาที่พัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ
หรอืพนกังานพสัด ุเปนเจาหนาทีจ่ดัซือ้ จดัจาง แหงระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไข
เพิ่มเติม ขอ 5 โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือ ขอจาง 
แหงระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัด ุพ.ศ.2535 
ขอ 27 รวมทั้งมีหนาที่ดําเนินการตามกรรมวิธีการซื้อ หรือ
จางแหงระเบียบ ขอ 29หรือ ขอ 28 หรือมติอ่ืน ๆ กําหนดไว 
เปนตน ฉะนัน้ เจาหนาทีพ่สัด ุจงึมคีวามชาํนาญเฉพาะทาง 
และเปนผูประสานงานกับผูคาที่เปนภาคเอกชนและ
ผูมีสวนเก่ียวของที่เปนเจาหนาที่รัฐ โดยตรงดวย 
  1.5 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไข
เพิ่มเติม ขอ 5 โดย มีหนาที่ควบคุม กระบวนการจัดซื้อ 
จดัจางใหเปนแหงระเบยีบฯ หรอืมตอิืน่ ๆ  รวมทัง้ มีอาํนาจ
ลงนามกรณีผูกพัน กรณี จัดซื้อ จัดจาง โดยวิธีตกลงราคา 
หรือใหความเห็นกรณีมีการเปล่ียนแปลง และแกไขสัญญา
จากเดิม ตามมติของคณะกรรมการบริหารสัญญาเสนอตอ
หัวหนาสวนราชการ เปนตน ฉะนั้น หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ 
จงึจะตองเปนผมูคีวามร ูและความเชีย่วชาญแหงระเบยีบที่
เกี่ยวของ รวมทั้งมีความรูดานกฎหมายอ่ืนที่เชื่อมโยงกัน
และใชเปนเครื่องมือในการวินิจฉัย ปญหาขอกฎหมายกับ
ขอเท็จจริง เปนตน 
  1.6  ผูควบคมุงานกอสราง เปนเจาหนาที่
แหงระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัด ุพ.ศ.2535 
และแกไขเพิม่เตมิขอ 72 โดยมหีนาทีต่รวจสอบควบคมุงาน
กอสรางใหเปนตามขอกําหนดแหง “สัญญาจาง” หรือ
เทคนิควิชาการดานชาง และรายงานผลตอคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เปนตน 

คนเกีย่วของกบัการพสัดทุีไ่มใชเจาหนาทีข่องสวน
ราชการ 
 นอกจากเจาหนาทีร่ฐัแลว ยงัพบวามคีนเกีย่วของ
ในกระบวนการพัสดุ และเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง ใน
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ฐานะ ผูคาที่ประสงคจะเสนอราคา และ/หรือ ผูคาที่เปน 
“คูสัญญา” กับ สวนราชการที่จัดซ้ือ จัดจาง นั้น โดยตรง 
 สวนหนวยงานที่เปนองคกรอิสระน้ัน มีหนาท่ี
ตรวจสอบ และตรวจสอบขอเทจ็จรงิ กรณภีาคประชาสงัคม
รองเรียนสวนราชการในกระบวนการ โดยผูมีสวนไดเสีย 
ชวงดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง และ/หรือ หลังจัดซื้อ จัดจาง 
ประกอบดวย 
 1) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ส.ต.ง.
 2) สาํนกังานปองกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ป.ป.ช.
 3) สาํนกังานปองกันและปราบปรามการทจุรติ
ภาครัฐ ป.ป.ท. 

ภาคประชาสงัคมทีมี่สวนเกีย่วของในกระบวนการพสัดุ 
ภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม ทีม่สีวนไดเสยี ในกระบวนการ
พัสดุ ภาครัฐ ในปจจุบันขยายไปสู ประชาชนทุกคน ชมรม
หรือ องคกรตอตานคอรรัปชั่นแหงประเทศไทย โดยภาค
ประชา สงัคมดงักลาว มสีวนทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงทาง
สังคม อันนําไปสูการตราเปนกฎหมายบังคับใช และนับวัน
จะมีบทบาทมากข้ึน อนัเน่ืองจากเปนผมีูสวนไดเสยีโดยตรง 

สาเหตุที่ทําใหเกิดคอรรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ อยางตอเนื่องมีหลายประการ 
 ผเูขยีนบทความ จงึขอยก ปจจยัหลักท่ีทาํใหเกิด
ปญหาคอรรัปช่ันในกระบวนการจัดซ้ือ จดัจางภาครฐัท่ีเปน
ปญหาตดิตอกนัยาวนานหลาย “ศตวรรษ” อนัเนือ่งมาจาก
ลักษณะของสินคาที่รัฐตองการขายนั้น มีเพียง 1 โครงการ 
ตอการขาย 1 ครั้ง ฉะนั้น ลักษณะของส้ินคาที่ขาย จึงเปน
สนิคา มลีกัษณะผูกขาดตาม Monopoly theory กลาว คอื 
มีสินคาเพียง 1 โครงการฯ แตมีผูคาที่ประสงคจะซ้ือมาก
ราย ฉะนั้น ผูคาที่ไมมีคุณธรรม จริยธรรม จึงพยายามที่จะ
ติดตอเจาหนาที่รัฐผูมีสวนไดเสีย เพื่อทุจริต โดยใหสินบน
แกเจาหนาท่ีหรือสมยอมกันเองระหวางผูคาท่ีเสนอราคา
ดวยกัน เพ่ือใหไดเปนคูสัญญา กับภาครัฐหรือสวนราชการ
เจาของงบประมาณนั้นๆ เปนตน 

ขอวิจารณ 
  หากพจิารณา “คนพสัด”ุ ในสวนทีเ่ปนเจาหนาที่
รฐัเขาไปเกีย่วของในกระบวนการพสัด ุรวมทัง้ลกัษณะของ
สินคา Monopoly จะพบวา จุดที่เส่ียงที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตไดนั้น จะมี 3 ชวงระยะเวลา ดังนี้
 1)  ชวงกอนดาํเนนิการ คือ กาํหนดความตองการ
และความจําเปนของพัสดุ โดย คณะกรรมการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ หรือ จัดทําขอบเขตการจางงาน
กอสรางใหตรงกบัคณุสมบตัขิองผคูารายใด รายหนึง่ อนันาํ
ไปสูความไดเปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคาแขงขัน
โครงการนั้น ๆ โดยชวงนี้ ผูสมยอมจะเกิดขึ้นระหวาง ผูคา 
กับผูกําหนดขอบเขตหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
เปนตน 
 2)  ชวงที่มีการเสนอราคาแขงขัน โดยผูเสนอ
ราคาดวยกัน “สมยอม” กันในการเสนอราคา โดยทําเปน
แกลงวามกีารแขงขนัเสนอราคาอยางเปนธรรม แตไมมกีาร
แขงขนัในการเสนอราคาอยางแทจรงิ จงึทาํใหรฐัจายเงนิคา
สินคาแพงกวาความเปนจริง อันเน่ืองจากมีการ “สมยอม
กันระหวางผูคาดวยกันเอง”
 3)  ชวง คณะกรรมการ บริหารสัญญาหรือ
ผูควบคุมงานกอสราง โดยคณะกรรมการหรอืผคูวบคมุงาน
กอสราง อาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้องานหรือคุณสมบัติบาง
ประการของงานหรือลดคุณภาพ เพือ่ใหคณุภาพของสินคา 
หรืองานจางตามสัญญาลดลง ทําใหรัฐ ไดทรัพยสินที่มี
คุณภาพตํ่ากวาความเปนจริงโดยรัฐเสียประโยชน อันสง
ผลกระทบตอสังคมโดยตรง เปนตน 
  สวน “เจาหนาท่ีพสัดุ” นัน้ กรรมวธิกีารจดัซือ้ 
จดัจาง โดยกรรมวิธตีกลงราคาสวนมาก จะเปนวัสดุส้ินเปลือง
หรืองานจางที่ไมมีความซับซอนหรือยุงยาก จุดน้ีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 เปดให
เจาหนาท่ีพสัดุเปนผติูดตอเจรจากับผคูาโดยตรง จึงเปนจดุเสีย่ง 
อันเน่ืองจากราคาขาย วัสดุส้ินเปลือง มีราคาคอนขางสูง 
กวาราคาที่แทจริง อันเน่ืองจากผูขายวัสดุ มีกําไรจากการ
ขายวัสดุจากผลการศึกษาพบวา สวนตางดังกลาว ตั้งแต 
25-50 เปอรเซน็ต ฉะนัน้ จงึเปนจดุเสีย่งทีจ่ะเกดิการทจุรติ 
ไดงาย หากเจาหนาที่พัสดุไมมีศีลธรรม ขอเพียงมีศีล 5
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ก็ไมเกิดการทุจริตเงินแผนดิน 
  สวนผูนํา จะเปนผูกําหนดนโยบาย ฉะน้ัน 
หากเปนจุดเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการคอรรัปชั่น จะมีในรูป
ลักษณะเชิงนโยบาย มากวาสั่งการ เปนตน
   ผูเขียนบทความน้ี เจริญเติบโตทางราชการ
มาจากสายงานพัสดุ และสรุปวา วิชาชีพพัสดุ เปนงาน
เฉพาะทาง ทีม่รีะบบปฏิบตักิารบนเครือขายอเิลก็ทรอนิกส 
e-GP ที่รัฐบาลบังคับใช เพื่อปองกันการหนีภาษี การเลี่ยง
ภาษี ของผูประกอบการ และยงัเปนเครือ่งมอืในการบริหาร
งานการเงนิการคลงัภาครฐัดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส ท่ีเชือ่ม
โยงไปยังระบบ GFMIS สรางความนาเชื่อถือ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดอยางแทจริง 
  อนึง่ วงจรของการพัสด ุเริม่จากการกาํหนด
ความตองการและความจาํเปนของของสวนราชการ โดยจดั
ทาํงบประมาณรายจายประจาํป เสนอตอสํานกังบประมาณ 
เมือ่ไดรบัจดัสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําปนั้น ๆ แลว จึงเปนหนาที่ของพัสดุที่จะดําเนินการ
ในตอนตาง ๆตอไป เชน ขั้นท่ี 1 เขาสูกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจาง จนกระทั่งไดคูสัญญาจาง โดยขั้นตอนท่ี 1 สามารถ
ดําเนินการจัดหาลวงหนาไดกอนไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปนั้น ๆ ขั้นที่ 2 เขาสูกระบวนการบริหาร
สญัญา จนกระท้ังสงมอบพัสด ุครบถวน ถกูตองตามสัญญา 
และขั้นตอนสุดทาย คือขั้นตอน การควบคุม 

เอกสารอางอิง
1. สมบัติ ธํารงธัญวงศ และคณะ คูมือสงเสริมความ

โปรงใสในกระบวนการจัดซือ้ จดัจาง: แนวทางสูอาเซีย 
1 สิงหาคม 2559

2. รัชชนนท แกะมา และคณะฯ ความลมเหลว : การ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 2551

3. รัชชนนท แกะมา วิจัย เรื่อง วิเคราะหตนทุนการจาง
เหมากอสรางโดยวิธีประกวดราคาเทียบกับวิธีประมูล
ดวยระเบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction 2546 


