การเขาเปนผูสังเกตการณของไทยในคณะกรรมการวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐภายใตองคการการคาโลก
ขอเท็จจริง
๑. ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
• ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government Procurement Agreement: GPA)
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) เปนความตกลงที่กําหนดขอผูกพันการเปดตลาดการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
หลั ก การ และแนวทางการปฏิ บั ติ ใ นบริ บ ทของการค า ระหว า งประเทศ โดยเป น ความตกลงหลายฝ า ย
(Plurilateral Agreement) ซึ่งจะมีผ ลบั งคับ ใช กับ ประเทศสมาชิ ก WTO ที่เขาเปนภาคีของความตกลง
ดังกลาวเทานั้น โดยในปจจุบัน มีประเทศสมาชิก WTO เขาเปนภาคีความตกลง GPA แลวทั้งสิ้น ๔๗ ประเทศ
ประกอบดวย ลิกเตนสไตน นอรเวย แคนาดา ไตหวัน ฮองกง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (และประเทศสมาชิก
๒๘ ประเทศ) ไอซแลนด สิงคโปร อิสราเอล ญี่ปุน อารเมเนีย เกาหลีใต อารูบา สวิตเซอรแลนด มอนเตเนโกร
นิวซีแลนด ยูเครน และมอลโดวา
นอกจากนี้ ภายใต ความตกลง GPA ยังมีคณะกรรมการวาดว ยการจัดซื้อจัดจางโดยรั ฐ
(คณะกรรมการ GP) ซึ่งประกอบดวยภาคีความตกลง GPA ทั้งหมด ทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการกํากับดูแล
การดําเนินการตางๆ ภายใตความตกลงดังกลาว อีกทั้ง คณะกรรมการ GP ยังประกอบไปดวยผูสังเกตการณที่
เปนประเทศสมาชิก WTO จํานวน ๒๙ ประเทศ ประกอบดวย แอลเบเนีย อารเจนตินา ออสเตรเลีย บาหเรน
แคเมอรูน ชิลี จีน โคลอมเบีย จอรเจีย อินเดีย อินโดนีเซีย จอรแดน สาธารณรัฐคีรกีซ มาเลเซีย มองโกเลีย
โอมาน ปานามา รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา ทาจิกิสถาน มาซิโดเนีย ตุรกี เวียดนาม ปากีสถาน คอสตาริกา
ไทย เซเชลส และคาซัคสถาน (โดยมี ๑๐ ประเทศที่เปนผูสังเกตการณอยูระหวางการดําเนินการเพื่อเขาเปน
ภาคีความตกลง GPA ไดแก แอลเบเนีย ออสเตรเลีย จีน จอรเจีย จอรแดน สาธารณรัฐคีรกีซ โอมาน รัสเซีย ทา
จิกิสถาน และมาซิโดเนีย) รวมทั้งผูสังเกตการณที่เปนองคการระหวางประเทศ จํานวน ๔ ราย ไดแก OECD
IMF UNCTAD และ International Trade Center (ITC)๑
• พันธกรณีของประเทศภาคีสมาชิก WTO ที่เขาเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP
ผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP ไมมีภาระหน าที่หรือขอผูกพัน ใดๆ ที่จะตองปฏิบัติตาม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมมีขอบทใดในความตกลง GPA ที่กําหนดใหประเทศสมาชิก WTO ที่มีความประสงคเขา
เปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP มีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติกอนไดรับสถานะผูสังเกตการณ หรือ
กําหนดใหผูสังเกตการณมีพันธกรณีที่จะตองเขาเปนภาคีความตกลง GPA ในภายหลังแตอยางใด โดยผู
สังเกตการณสามารถดํารงสถานะการเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP นานเพียงใดก็ได อยางไรก็ตาม
แมวาผูสังเกตการณจะสามารถเขารวมในการประชุมหารือของคณะกรรมการ GP ได แตในประเด็นขอตัดสิน
หรือมติในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตกลง GPA จะมีเพียงภาคีความตกลง GPA เทานั้นที่สามารถมีสวน
รวมในการตัดสินใจได
• ประโยชนที่ไทยจะไดรับจากการเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP
การเขาเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP จะทําใหไทยไดรับสิทธิในการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการ GP ไดรับทราบการดําเนินการภายใตความตกลง GPA และสังเกตการณการหารือในประเด็น
สําคัญ อาทิ การเจรจาเพื่อเขาเปนภาคีความตกลง GPA (Negotiations accession) ของประเทศสมาชิก
ตางๆ รวมทั้งไดรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลง GPA ของภาคีสมาชิก ซึ่งจะ
ทําใหไทย โดยเฉพาะรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเรียนรูเกี่ยวกับความตกลง GPA ไดโดยตรง และ
นํามาซึ่งการประเมินผลดีและผลเสียที่จะเกิดจากความตกลงดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมเปนภาคี
ความตกลง GPA ของไทยในอนาคต
๑
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นอกจากนี้ ไทยในฐานะผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP สามารถขอความชวยเหลือทางดาน
เทคนิค (Technical assistance) ที่เกี่ยวกับความตกลง GPA จากสํานักงานเลขาธิการองคการการคาโลก
(WTO Secretariat) ได โดยจะอยูในลักษณะของการจัดอบรมหรือการสัมมนา ทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค
๒. สถานะลาสุดของการดําเนินการของไทย
• เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสมัครเขาเปนผูสังเกตการณ
ในคณะกรรมการ GP ของไทยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
• คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ไดยื่นหนังสือแสดง
ความจํานงขอสมัครเขาเปนผูสังเกตการณอยางเปนทางการของไทยตอประธานคณะกรรมการ GP เมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
• ที่ประชุมคณะกรรมการ GP เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา ไดพิจารณาคํารองแสดง
เจตจํานงของไทยในการสมัครเขาเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP และมีมติเห็นชอบตอคํารองดังกลาว
โดยที่ไมมีภาคีความตกลง GPA ใดคัดคาน สงผลใหไทยมีสถานะเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP ของ WTO
อยางสมบูรณ โดยภาคีความตกลง GPA ใหการตอบรับที่ดีตอการเขาเปนผูสังเกตการณในคณะกรรมการ GP
ของไทย และคาดหวังวาจะเปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหไทยมีความสนใจที่จะเขาเปนภาคีในความตกลง GPA ในอนาคต
• เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ไทยไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการ GP โดยถือวาเปนการเขารวม
ประชุมในฐานะผูสังเกตการณของคณะกรรมการ GP เปนครั้งแรกของไทย โดยมีผูแทนจากกรมบัญชีกลาง และกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศเขารวมการประชุมดังกลาว
๓. การดําเนินการตอไป
• การประชุมคณะกรรมการ GP จะมีการประชุม ๓-๔ ครั้งตอป โดยการประชุมคณะกรรมการ GP
ในครั้งตอไปมีกําหนดประชุมในระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
********************************************************
สวนยุโรป ๒ สํานักยุโรป กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กันยายน ๒๕๖๐
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