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ความสำคัญของการจัดซื้อโดยรัฐ

ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ภาครัฐมีบทบาทสำคัญใน

ระบบเศรษฐกิจ 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรกบทบาท

ภาครัฐในระดบัมหภาค มีเป้าหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพ

ของระดับราคา กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการจ้างงานโดยใช้นโยบายด้านการเงินและการคลังใน

การดแูลอัตราเงนิเฟอ้และการวา่งงาน เพ่ือให้ชวีติความ

เป็นอยู่ หรือสวัสดิการของคนในสงัคมดีข้ึน และบรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ของสังคม นอกจากน้ี ภาครัฐยังมีบทบาท

สำคัญในระดับจุลภาค โดยมุ่งเน้นการดูแลการจัดสรร

ทรพัยากร ท่ีมีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชนสู์งสุด โดยการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตาม

เป้าหมายอืน่ๆ ของสังคม เช่น ความเสมอภาคและความ

เป็นธรรมในการกระจายทรัพยากรระหว่างกลุ ่มคน

ในสังคม ในการดูแลการจ ัดสรรทร ัพยากรให้ม ี

ประสิทธิภาพ บทบาทสำคัญของภาครัฐประการหนึ่ง

คือการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของตลาด อันเป็นผล

มาจากกลไกราคาไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ ท้ังน้ี การแทรกแซงโดยรฐัในระบบตลาด

อาจกระทำได้หลายวิธี เช่น การเก็บภาษี การให้เงิน

อุดหนุน การออกกฎระเบียบมาตรฐาน การกำหนด

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้

วิธีการของการแทรกแซงโดยรัฐที่สำคัญวิธีการหนึ่ง คือ

การจัดซ้ือโดยรัฐ (Government Procurement)

ปัจจุบันการจัดซ้ือโดยรัฐมีความสำคัญ อย่างมาก

ในระบบเศรษฐกิจภาครัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมาก

ในการซือ้วตัถดุบิสำหรบัการผลติสนิคา้ และบรกิาร เชน่

การบริการการศึกษา ความมั ่นคง สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ การสาธารณสุข

เป็นต้น โดยรัฐบาลจัดซื้อวัตถุดิบทั้งจากผู้ประกอบการ

ภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อระหว่างรัฐ

ด้วยกัน จากการประมาณการ พบว่า การจัดซื้อโดยรัฐ

ในแต่ละปีมีสัดส่วนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10 ถึง 15

ของ GDP ของแต่ละประเทศ ดังนั ้น ตลาดภาครัฐ

จึงมีมูลค่าตลาดที ่สูงมาก ส่งผลให้ประเทศ ต่างๆ

ให้ความสนใจตลาดภาครัฐมากขึ ้น โดยเฉพาะคู ่ค้า

ที่สำคัญของประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

โดยจะเห็นได้จากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี

ระดับทวิภาคี เร ื ่อง การจัดซื ้อโดยรัฐกับประเทศ

ออสเตรีเลีย นิวซีแลนด์ และญ่ีปุ่น ซ่ึงมีแนวโน้มเปิดเสรีกับ

คู่ภาคีทั้ง 3 ประเทศ ในอนาคต ขณะเดียวกันในระดับ

พหุภาคีก็มีความตกลงว่าด้วยการจัดซ้ือโดยรัฐ (The Gov-

ernment Procurement Agreement : GPA) ขององคก์าร

การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซ่ึงเป็น

ความตกลงที่สนับสนุนให้ประเทศภาคีสมาชิกสามารถ

แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม เปิดเผย และโปรง่ใสในตลาด

ภาครัฐระหวา่งประเทศสมาชกิด้วยกัน โดยปจัจบัุนความ

ตกลง GPA มีภาคีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 39 ประเทศ

ซึ่งมีหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยเป็น

ภาคีสมาชิกอยู่ด้วย ในขณะท่ีประเทศไทยยงัไม่ได้เข้าร่วม

เป็นภาคีสมาชิกความตกลง GPA ดังกล่าว ดังน้ัน วารสาร

เล่มน้ี จึงขอนำเสนอรายละเอียดของความตกลง GPA เพ่ือ

ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักการ สาระสำคัญของความ

ตกลง GPA ว่าเป็นอย่างไร เหตุใดประเทศมหาอำนาจ

ท่ีเจรจาการค้าเสรีกับประเทศไทย จึงได้พยายามผลักดันให้

ประเทศไทยและประเทศสมาชกิ WTO อ่ืนๆ เข้าเป็นภาคี

สมาชิก GPA

ความเป็นมาของความตกลง

ว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ

การร ิ เร ิ ่มเจรจาระหว ่างประเทศเก ี ่ยวก ับ

ความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐมีครั้งแรกในกลุ่มประเทศ

ศันสนย์ี ธารเรวด ีและ วันทน ีทรพัย์สุขสำราญ

กรมบัญชีกลาง
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องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organiza-

tion for Economic Cooperation and Development :

OECD) ในชว่งป ีค.ศ.1960 โดยไดม้กีารเสนอรา่งคูม่อื

นโยบาย กระบวนการ และวธีิปฏบิตัใินการจดัซือ้โดยรฐั

(Draft Instrument on Government Purchasing Poli-

cies, Procedures and Practices) ขึ้นในปี ค.ศ.1973

ต่อมาในการเจรจาความตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษีและการค้า

(General Agreement on Tariff and Trade : GATT)

ในรอบเคนเนดี ้(Kennedy Round) ไดม้กีารยกประเดน็

เรื่องการใช้มาตรการการจัดซื้อโดยรัฐในลักษณะที่เป็น

อุปสรรคทีม่ใิชภ่าษขีึน้ (Non - Tariff Barrier) แตผ่ล

การเจรจาเป็นรูปเป็นร่างในการเจรจาความตกลงแกตต์

รอบโตเกยีว (Tokyo Round)

ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ ค.ศ.1979

(หรือนิยมเรียกว่า Government Procurement Code)

เปน็ความตกลงเสรมิ (Side Agreement) ภายใตก้รอบ

การเจรจาความตกลงแกตต์ (GATT) รอบโตเกียว

ความตกลงวา่ดว้ยการจดัซ้ือโดยรฐั ค.ศ.1979 ได้ขยาย

หลักการพ้ืนฐานของความตกลงแกตต์ โดยเฉพาะการเพ่ิม

หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)

และหลักห้ามเลือกปฏิบัติ (Non - Discrimination)

ซึ่งเดิมเป็นข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อโดยรัฐไว้

นอกจากนี ้ยงัไดเ้พ่ิมวางหลกัความโปรง่ใส (Transpar-

ency) และหลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครัฐที่ดีขึ้นด้วย ต่อมาในปี ค.ศ.1987 ความตกลง

ว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงบาง

บทบัญญัติและขยายขอบเขตการบงัคับใช้

อยา่งไรกต็าม อาจกลา่วไดว่้าความตกลงวา่ดว้ย

การจัดซื้อโดยรัฐในรอบโตเกียวไม่ประสบความสำเร็จ

เพราะขอบเขตการบังคับใช้ยังจำกัดและมีเพียงประเทศ

ที่พัฒนาแล้วเท่านั้นที่เข้าเป็นภาคีสมาชิก ตัวอย่างเช่น

ความตกลงในรอบโตเกยีวไม่ครอบคลมุถึงสัญญาบรกิาร

(Service Contracts Per Se) หรือจากนโยบายท่ีกำหนดให้

หน่วยงานจัดซ้ือของภาครัฐต้องซ้ือสินค้าจากผู้ประกอบการ

ท้องถ่ิน (Buy National Policy) แม้สินค้าจากต่างประเทศ

จะราคาถูกกว่า ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ภาครัฐและ

ก็เป็นภาระทางดา้นภาษแีก่ประชาชน ข้อพิจารณาเหลา่น้ี

จึงนำไปสู่การเจรจาอีกครั้งในรอบอุกรุกวัย (Uruguay

Round) ในที่สุดก็ได้มีภาคีสมาชิกลงนามในความตกลง

ว่าด้วยการจัดซ้ือโดยรัฐ (The Government Procurement

Agreement : GPA) พร้อมกับความตกลงองค์การ

การคา้โลกทีเ่มอืงมารร์าเกซ ์ในวนัที ่15 เมษายน 2537

และมีผลใช้บังคับในวันท่ี 1 มกราคม 2539 แต่ความตกลง

GPA เป็นความตกลงหลายฝ่าย (Plurilateral Agreement)

ซ่ึงผูกพันเฉพาะประเทศสมาชิกท่ีผูกพัน เท่าน้ัน มิใช่ความ

ตกลงพหภุาค ี (Multilateral Agreement) เหมอืนอยา่ง

ความตกลงองคก์ารการค้าโลกอ่ืนๆ ท่ัวไป ซ่ึงมีผลผูกพัน

ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทั้งหมด โดยปัจจุบัน

มีสมาช ิกท ั ้งหมด 39 ประเทศ ได ้แก ่ แคนาดา

ประชาคมยุโรป 27 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยี่ยม

เดนมารก์ ฟินแลนด ์กรซี ฝรัง่เศส เยอรมณ ีไอรแ์ลนด์

อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน

สหราชอาณาจกัรไซปรสั เชก็ เอสโตเนยี ฮังการ ี ลัตเวยี

ลิทวัเนยี มอลตา โปแลนด ์ โรมาเนยี สโลวกั สโลวเีนยี

และบัลแกเรีย) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไฮซ์แลนด์

อิสราเอล ญีปุ่น่ เกาหลีใต ้ลิกเตนสไตน ์อารบูา นอรเ์วย์

สิงคโปร ์สวิตเซอรแ์ลนด ์และสหรัฐอเมรกิา

วัตถุประสงค์และหลักการ

สำคัญของความตกลง GPA

วัตถุประสงค์สำคัญของความตกลง GPA คือ

การขยายขอบเขตการค้าระหว่างประเทศให้กว้างขวาง

มากข้ึน การสร้างความเป็นธรรม และความมีประสิทธิภาพ

ในกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว WTO จงึได้

กำหนดกรอบและวธีิการเจรจาซึง่เป็นหลักพ้ืนฐานสำคญั

เก่ียวกบัความตกลง GPA ไวด้ังนี้

1. การปฏบิตัเิย่ียงคนชาต ิ(National Treat-

ment) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)

ซ่ึงหมายถงึ การไมเ่ลือกปฏบิตัริะหวา่งสินคา้ บรษิทัหรอื

บคุคลของชาตตินกบัของตา่งชาต ิหลักการนีใ้ชห้ลังจาก

ท่ีสินค้าหรือ บริการผ่านพรมแดนเข้ามาแล้ว ซ่ึงหมายความ

ว่า การเก็บภาษีศุลกากรเฉพาะสินค้า ท่ีมาจากต่างประเทศ

ไม่ขัดกับหลักการดงักล่าว

2. ความโปรง่ใส (Transparency) และความ

แน่นอน (Consistency) ซึ ่งช่วยป้องกันการเลือก

ปฏิบัติและช่วยให้การวางแผนล่วงหน้าเป็นไปได้โดยง่าย

สาระสำคัญของ

ความตกลง GPA

ความตกลง GPA ประกอบด้วยมาตราต่างๆ

ท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างรวม 24 มาตรา สรุปสาระสำคัญ
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ได้ตามประเด็นดังต่อไปน้ี

1. ขอบเขตและความครอบคลุมของการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ

ตามที่ได้กล่าวแล้วข้งต้นว่า วัตถุประสงค์สำคัญ

ของความตกลง GPA คือ การขยายขอบเขตการค้า

ระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ความตกลง GPA จงึกำหนดให้

ความตกลงนี้มีผลครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โดยแบ่งเป็นประเดน็ย่อย ดังน้ี

-ครอบคล ุมก ับหน ่วยงานของร ัฐบาล

ทุกระดับ ท้ังรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน

ของรฐั เชน่ รฐัวสิาหกิจ โดยสำหรบัประเทศกำลงัพัฒนา

อาจใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (Special and

Differential Treatments) ร่วมดว้ย

-ครอบคลมุสญัญาทกุชนดิ ไดแ้ก่ สัญญาซือ้

เชา่ จา้ง เชา่ซ้ือ

-ครอบคลุมทั ้งการซื ้อสินค้าและบริการ

รวมทัง้งานก่อสร้าง

-ครอบคลุมการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามมูลค่าข้ันต่ำ

(Thresholds) ที ่แต่ละประเทศจะเจรจาต่อรองกัน

แต่โดยท่ัวไปจะกำหนด ดังน้ี

2. การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และการไม่เลือก

ปฏบิตั ิ(National Treatment and Nondiscrimination)

-หลักการไม่เลือกปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินการด้านภาษีศุลกากรของสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดซื้อจัดจ้าง นั่นคือ การดำเนินการด้านภาษี

ศุลกากรยังคงดำเนินการไปตามปกติ

-หน่วยงานจัดซื ้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติต่อ

ซัพพลายเออร์ท ี ่จดทะเบียนจัดตั ้งภายในประเทศ

ไม่ด้อยไปกว่ากัน น่ันคือ ไม่ว่าซัพพลายเออร์รายน้ัน จะมี

สัดส่วนความเป็นเจ้าของโดยคนต่างชาติ หรือมีแหล่ง

กำเนิดสินค้าจากประเทศภาคีสมาชิก มากหรือน้อยเพียงใด

ก็ตาม

3. กฎแหล่งกำเนิด

ความตกลง GPA ไม่อนุญาตให้นำกฎแหล่ง

กำเนิดท่ีแตกต่างไปจากกฎแหล่งกำเนิดของ WTO มาใช้

เป็นเกณฑ์เพ่ือกีดกันการจดัซ้ือจัดจ้าง (ให้ถือปฏิบัติตาม

กรอบ WTO แต่ปัจจุบันกฎแหล่งกำเนิดของ WTO

ยังไม่มีข้อยุติ)

4. ความโปรง่ใส

-ประเทศภาคีสมาชิกต้องสนับสนุนให้

หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร์

จากข้อกำหนดหรอืเง่ือนไขทีไ่ด้ประกาศไวแ้ล้วเท่าน้ัน

-การกำหนดเงื่อนไขทางเทคนิคให้กำหนด

เงื่อนไขเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขที่เป็น

อุปสรรคต่อการประกวดราคาระหวา่งประเทศ

-มาตรฐานทางเทคนิคที ่นำมาใช้ต ัดสิน

ควรเป็นมาตรฐานสากล

-การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา

หรือประกาศเปลี่ยนแปลงที่อาจมีต้องทำอย่างทั่วถึง

และในเวลาท่ีเหมาะสม

-ให้การรับรองได้ว่าจะไม่มีการเปลี ่ยนแปลง

เงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้แล้ว ในระหว่างการพิจารณา คัดเลือก

โดยไม่มีเหตุจำเป็นท่ีทำให้ไม่สามารถหลีกเล่ียง ได้

5. รูปแบบของการประกวดราคา (กำหนดไว้ 3 วิธี)

-การประกวดราคาแบบปดิ (Open Bidding)

ให้ผู ้เสนอราคาทุกรายที ่สนใจ สามารถเสนอชื ่อเข้า

ประกวดราคาได้ ทั้งผู้เสนอราคาภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ (ความตกลง GPA กำหนดใหใ้ชร้ปูแบบนี้

ก่อนเป็นอันดับแรก)

การจัดซื้อสินค้า 130,000 355,000 400,000
การจา้งบรกิาร 130,000 355,000 400,000
งานก่อสร้าง 5,000,000 5,000,000 5,000,000

รูปแบบ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น อื่นๆ
                  หนว่ยงานของรฐั

หน่วย : SDR (1 SDR เท่ากับ 58.9 บาท)
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-การประกวดราคาแบบคดัเลอืก (Selective

Bidding) การประกวดราคาโดยมีการเชิญผู้เสนอราคา

ท่ีผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเท่าน้ัน

-การประกวดราคาแบบจำกดั (Limited Of

Single Bidding) การประกวดราคาโดยการเร ียก

ผู้เสนอราคาจำนวนน้อยราย ซ่ึงกรณน้ีจะใช้ในกรณีท่ีจำเป็น

เท่านั ้น เช่น กรณีไม่มีผู ้เสนอราคารายใดสนใจเลย

หรือกรณีการก่อสร้างฉุกเฉินเร่งด่วน

6. การเผยแพร ่ข ้อม ูลด ้านกฎระเบ ียบ

และข้ันตอนการจดัซ้ือจัดจ้าง

-ความตกลง GPA กำหนดใหม้กีารเผยแพร่

ข้อมูล ดังน้ี ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ประกาศ

ข่าวประกวดราคา ผลการประกวดราคา การร้องเรียน

การพิจารณาข้อร้องเรียน และผลการพิจารณา

-รปูแบบการเผยแพร ่ให้จัดทำเผยแพรผ่า่น

สื่อเป็นการทั่วไป หรือจัดทำไว้ให้ผู้สนใจขอดูได้ โดยใช้

ภาษาใดภาษาหนึง่ ดงันี ้คอื อังกฤษ ฝรัง่เศส และสเปน

7. ข้อมูลข่าวประกวดราคาและระยะเวลา

-หน่วยงานจัดซื ้อจัดจ้างต้องรีบประกาศ

ข่าวการประกวดราคาโดยกำหนดระยะเวลาในการรบัซอง

น้ันจะตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของงาน

-การกำหนดเวลา ในการพจิารณาการจดัซือ้

จัดจ้างให้กำหนดเป็นเวลาขั้นต่ำ เช่น ระยะเวลารับซอง

ประกวดราคาไม่น้อยกว่า 40 วัน นับแต่วันประกาศ

เชิญชวน สำหรับการประกวดราคาแบบเปดิ

8. การใหแ้ต้มตอ่ (Offset)

ห้ามมิให ้ใช ้ว ิธ ีการให้แต ้มต ่อ ยกเว ้น

สำหรับกรณีประเทศกำลังพัฒนาเท่าน้ัน แต่ให้ใช้ได้เฉพาะ

ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติของผู้ประกวดราคา ห้ามใช้

เป็นเง่ือนไขในการคดัเลือกผู้ประกวดราคา

9. การคัดค้าน

-การร้องคัดค้าน กรณีหน่วยงานของรัฐจัด

ให้มีการประกวดราคาทีผิ่ดไปจากขอ้ตกลงให้ดำเนินการ

ตามขัน้ตอน ดงันี้

ข ั ้นตอนที ่ 1 : ร้องคัดค้านโดยตรงต่อ

หนว่ยงานจดัซือ้จดัจา้งก่อน

ขัน้ตอนที ่2 : รัฐบาลประเทศภาคสีมาชกิจะ

ตอ้งแตง่ตัง้ฝ่ายปกครองหรอืศาลทีม่คีวามเปน็อิสระจาก

หน่วยงานจดัซ้ือจัดจา้ง ทำหนา้ท่ีใต่สวนขอ้เท็จจรงิ

ขัน้ตอนที ่3 : ตดัสนิคำคดัคา้น

10. การระงับข้อพิพาท

ในกรณีมีข้อพิพาทระหว่างภาคีให้นำเรื่องเข้าสู่

กระบวนการระงบัข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก

11. การถอนหน่วยงานออกจากความคุ้มครอง

ของข้อตกลง

ความตกลง GPA กำหนดให้ถอนรายช ื ่อ

หน่วยงานออกจากรายการในเอกสารแนบท้ายความตกลง

ในกรณีไม่สามารถควบคมุส่ังการได้อีกต่อไป โดยรฐับาล

ที่มีความประสงค์จะถอนชื่อหน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื่อ

หน่วยงาน และรายการปรบัปรุงชดเชยทีอ่าจมี

จากวัตถุประสงค์ หลักการและสาระสำคัญ

ของความตกลง GPA ข้างต้นจะเห็นว่ามีผลทำให้การ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปโดยเปิดเผย

โปร่งใส ผู ้ประกอบการมีการแข่งขันอย่างยุติธรรม

ป้องกันการฮั้วหรือร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนไดรั้บสินค้า

และบริการที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการไทยสามารถเข้าสู ่ตลาด

ต่างประเทศของประเทศภาคีสมาชิก GPA ได้ถึง 39

ประเทศ นอกจากนี ้ความตกลง GPA ยงัเปดิโอกาสใหม้ี

การให้สิทธิพิเศษกับผู้ประกอบการภายใน เพ่ือให้สามารถ

ปรับตัวแข่งขันบริษัทต่างชาติได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็น

ภาคสีมาชิก GPA ก็อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ภายในประเทศที่ทำการค้ากับตลาดภาครัฐ ตลอดจน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็มีความจำเป็นต้องปรับ

เปล่ียนวิธีการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการดำเนินงาน

ท่ีมีความเป็นมาตรฐานสากลมากยิง่ข้ึน ท้ังน้ี ประเทศไทย

ควรจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลง GPA หรือไม่

กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีการศึกษา

และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น

ต่อประเทศไทยเป็นสำคัญ

ท่ีมา : วารสารกรมบญัชกีลาง ปีท่ี 50 ฉบับที ่2

เดือนมนีาคม-เมษายน 2552 หน้า 55-58


