20 มิถุนายน ๒๕๖๒
สตง. เผยผลกระทบปัญหาการกาหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษา
ล่าสุดเสนอกรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ดูแลระบบ e-GP พิจารณาดาเนินการแก้ปัญหาต่อไปแล้ว
สตง. เสนอรายงานการศึกษาปัญหาการกาหนดเงื่อนไขให้ที่ปรึกษาต้องแสดงข้อมูลรายได้พื้นฐาน พร้อม
แนบหลักฐานในเอกสารประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP ชี้อาจทาให้เกิดความสับสนในการ
พิ จารณาเอกสารหลั กฐานในการยื่นข้ อเสนอของที่ ปรึ กษาว่าจะพิ จารณาตาม TOR หรื อตามประกาศฯ
รวมถึ งอาจท าให้ มี ที่ ปรึ กษาเข้ ายื่นข้ อเสนอแต่ ละโครงการน้ อยราย ล่าสุ ดได้ มี หนั งสือแจ้ งผลการศึ กษา
วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ถึงกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาดาเนินการแก้ไขต่อไป
นายประจักษ์ บุญ ยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) โดยสานักวิจัย ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการกาหนดให้บริษัทที่ปรึกษาเปิดเผยรายได้บุคคล
แก่ผู้ว่าจ้าง จากการศึกษาข้อกฎหมาย ข้อมูลการจัดจ้างที่ปรึกษา การสัมภาษณ์หน่วยงานของรัฐผู้ดาเนินการ
จ้างที่ปรึกษา ตลอดจนความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การกาหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการจัดจ้างที่ป รึกษาที่ห น่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ พบว่า เอกสารประกาศเชิญชวนงานจ้าง
ที่ปรึกษาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement: e-GP)
ที่กรมบัญชีกลางจัดทาขึ้นให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้ปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา
โดยมีข้อกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อ 4.9 (1) ได้ส่ งผลกระทบในทางปฏิบัติ
หลายประการ
ทั้งนี้ ข้อเสนอด้านเทคนิ ค ข้อ 4.9 (1) กาหนดให้ ที่ป รึกษาแต่ละรายจะต้องแสดงข้อมูลรายได้
พื้น ฐาน (Basic Salary) พร้อมแนบเอกสารหลั กฐานหรือ เอกสารอ้างอิงที่ น่ าเชื่อถือ เช่น ส าเนาหลั กฐาน
การจ่ายเงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่เคยได้รับจากต้นสังกัด (Payment Slip) หรือหลักฐานการยื่นชาระภาษี
เงินได้ต่อกรมสรรพากรที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจาของนิติบุคคล หรือใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
เป็นต้น เพื่อสามารถยืนยันได้ว่าอัตราค่าจ้างของที่ปรึกษาแต่ละรายที่ได้เสนอในโครงการนี้ มีความเหมาะสม
กับ คุณ วุฒิ และความรู้ ความสามารถของที่ ปรึกษาแต่ล ะรายแล้ ว และสอดคล้ องกับ แนวทางการใช้อัตรา
เงินเดือนพื้นฐาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
รายงานการศึกษาของ สตง. ระบุว่า การที่กรมบัญชีกลางกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างของที่ปรึกษานั้น มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยของรัฐ ดังนี้
1. ข้อกาหนดขอบเขตของงาน (TOR) กับประกาศที่เผยแพร่มี ข้อกาหนดที่ แตกต่างกัน กล่าวคือ
เอกสารประกาศเชิ ญ ชวนงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในระบบ e-GP มี ข้ อ ความเพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ ๔.๙ (๑) ท าให้
คณะกรรมการพิจารณาผลเกิดความสับสนในการพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษา ว่าจะ
พิจารณาตาม TOR หรือพิจารณาตามประกาศ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจ้าง

๒

ที่ปรึกษา พบว่า ที่ปรึกษาที่มีคุณ สมบั ติผ่านการคัดเลือก ก็มิได้แสดง Payment Slip หรือหลักฐานการยื่น
ชาระภาษี เงิน ได้ต่อกรมสรรพากรที่ส ามารถแสดงความเป็นพนักงานประจาของนิ ติบุคคล หรือใบรับรอง
หักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการพิจารณาผลใช้ TOR เป็นเกณฑ์
๒. การกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ที่ปรึกษาแต่ละรายแสดงข้อมูล ตามข้อ ๔.๙ (๑) นั้น มีผลทาให้
ที่ป รึกษาที่ไม่ต้องการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นเหตุให้ มีที่ปรึกษาเข้ายื่ น
ข้อเสนอแต่ละโครงการน้อยราย ทาให้ไม่เกิดการแข่งขัน
๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ e-GP มีปัญหาขัดข้องใน
ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ข้อจากัดขนาดความจุของระบบ การกาหนดวันยื่นข้อเสนอ การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางเพื่อขอคาแนะนาในการแก้ปัญหา เป็นต้น ทาให้มีการยกเลิกการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างหลายครั้งในแต่ละโครงการ
ล่าสุด สตง. ได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมบัญชีกลาง ในฐานะองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. เห็นควรซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการกาหนดเงื่อนไข
ดังกล่าว กรณีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ และการกาหนดเงื่อนไขที่
ต้องมีข้อกาหนดที่ถูกต้องตรงกันของข้อกาหนดใน TOR และประกาศเชิญชวน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคใน
การพิจารณาผล เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และเกิดการแข่งขันในการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกราย
รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-GP ทั้งนี้ เพื่อให้
ระบบ e-GP เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงเป็นฐานข้อมูลสาหรับฝ่ายบริหารที่สามารถนาไปใช้ใน
การวิเคราะห์และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการวิเคราะห์ให้เกิดข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อไป
2. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษา มาประชุมร่วมกัน
เพื่อปรึกษาหารือและกาหนดแนวทางการซักซ้อมความเข้าใจกับที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็ น ธรรม ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลดีกับ การจั ดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ และให้ การดาเนินการเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าว
3. การติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ จากการศึกษาพบว่ายังมีหน่วยงานของรัฐที่
ดาเนิน การจ้างที่ปรึกษาโดยยังไม่ดาเนิ นการผ่านระบบ e-GP ทั้งที่กรมบัญ ชีกลางเริ่มให้ ใช้งานวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปสาหรับการจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้ดาเนินการมา
ระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรมีการติดตามผลการดาเนินงานว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยได้เข้าใช้งานในระบบ
แล้วหรือไม่ ส่วนที่ยังไม่ดาเนิ นการเนื่ องจากติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคในเรื่อ งใด เพื่อให้ มีการดาเนินการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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