ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐภายใตองคการการคาโลก (Government Procurement
Agreement: GPA)
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 ทั้งนี้ ความตกลง GPA ฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือ Revised GPA ปจจุบันมีผล
บังคับใชกับทุกประเทศสมาชิก WTO ที่เขาเปนภาคีในความตกลงดังกลาว ยกเวน สวิตเซอรแลนด เนื่องจาก
อยูระหวางการดําเนินกระบวนการแกไขกฎหมายภายใน โดยปจจุบันอยูในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา
และจะยื่นตราสารรับรอง (Instrument of Acceptance) หลังจากดําเนินกระบวนการแกไขกฎหมายภายใน
เรียบรอยแลว
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 และคาซั คสถาน รวมทั้งผูสังเกตการณ ที่เปนองคการระหวางประเทศ จํานวน ๔ ราย ไดแก
OECD IMF UNCTAD และ International Trade Center (ITC) ทั้งนี้ มีภาคีสมาชิก WTO ที่เปนผู
สังเกตการณจํานวน ๑๐ ประเทศที่อยูระหวางการเจรจาเพื่อเขาเปนภาคีความตกลง GPA ไดแก แอลเบเนีย
ออสเตรเลีย จีน จอรเจีย จอรแดน สาธารณรัฐคีรกีซ โอมาน ทาจิกิสถาน รัสเซีย และมาซิโดเนีย1
๒. หลักการสําคัญของความตกลง GPA
ความตกลง GPA เปนความตกลงทางการคาระหวางประเทศที่สําคัญในการกําหนดกฎเกณฑใน
เรื่องของการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐของประเทศภาคี โดยใหความสําคัญกับหลักความเปนธรรมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง (Procedural Fairness) หลักความโปรงใส (Transparency) และหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) นอกจากนี้ ยังมุงที่จะสนับสนุนการจัดการทรัพยากรสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการสงเสริมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการประเมินความคุมคา (Value for
Money) ในระบบการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐของแตละประเทศภาคี
หลักการสําคัญที่สะทอนในขอบทของความตกลง GPA ประกอบดวย
• หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)
สําหรับสินคา การบริการ รวมทั้งผูประกอบการของภาคีที่อยูภายใตความตกลง GPA
1
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• ความตกลง GPA ถือเปนหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานขั้นต่ํา (minimum standards) ซึ่งกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจางโดยรัฐของแตละภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตามเพื่อเปนหลักประกันวากระบวนการจัดซื้อจัด
จางไดดําเนินการอยางเปนธรรม
• หลักความโปรงใส (Transparency) ในขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ โดยเฉพาะกฎหมาย
หรือระเบียบภายในของภาคีสมาชิก ซึ่งกําหนดหลักเกณฑทั่วไปของกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และยัง
หมายรวมถึงขอกําหนดใหเปดเผยขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐดวย
• ภาคีสมาชิกจะตองมีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐภายในประเทศของตน (Domestic
Review Procedures) ซึ่งอาจทําโดยศาล หรือหนวยงานอิสระอื่นที่ทําหนาที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะ เพื่อเปน ชองทางให ผูป ระกอบการที่ไดรับ ผลกระทบจากผลการตัด สินในการจั ดซื้ อจัดจาง
(aggrieved suppliers) ไดรับการเยียวยา
๓. มูลคาขั้นต่ํา (Threshold) ของการจัดซื้อจัดจางที่อยูภายใตความตกลง GPA
มูลคาขั้นต่ํา (Threshold) ของการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐที่อยูภายใตความตกลง GPA ซึ่งเปนมูลคาขั้น
ต่ํามาตรฐานที่ภาคีสมาชิกสวนใหญบังคับใช (general level) ปรากฏดังตารางดานลาง
ANNEX 1
หนวยงานภาครัฐสวนกลาง
(Central government entities)
สินคา
(Goods)

การบริการ
(Services)

ANNEX 2
หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น
(Sub-central government entities)

การกอสราง สินคา
(Construction) Goods

การบริการ
(Services)

การกอสราง สินคา
(Construction) Goods

130,000
130,000
5,000,000 200,000
200,00
5,000,000 400,000
(หนวย: SDR, 1 SDR = 1.4209 US$ โดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนของ IMF ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)

ANNEX 3
หนวยงานอื่นๆ
(Other entities)
การบริการ
(Services)

การกอสราง
(Construction)

400,000

5,000,000

๔. การเปดตลาด (Market Access) ภายใตความตกลง GPA
ระดับการเปดตลาด (Market access) ภายใตความตกลง GPA ในปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากมีการขยายความครอบคลุม (Coverage) ของการเปดตลาดทีส่ ําคัญโดยภาคีสมาชิก ดังนี้
• การเพิ่มจํานวนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตความตกลง GPA เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกวา ๔๐๐ หนวยงาน ทั้ง
หนวยงานของรัฐบาลกลาง หนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆ อาทิ รัฐวิสาหกิจ
• การขยายความครอบคลุมของการเปดตลาดในสินคาและบริการ โดยครอบคลุมไปถึงการบริการทางดาน
โทรคมนาคม (Telecommunications services) ใน ๙ ภาคีสมาชิก อาทิ สหภาพฯ สหรัฐอเมริกา ฮองกง
สวิตเซอรแลนด เปนตน
• การขยายความครอบคลุมการเปดตลาดไปถึงสัญญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOTs) และสัญญา
สัมปทานการกอสรางสาธารณูปโภค (Public works concessions) ใน ๓ ภาคีสมาชิก ไดแก สหภาพฯ
ญี่ปุน และเกาหลีใต
• การขยายความครอบคลุมไปถึงการบริการการกอสราง (Construction services) โดยทุกภาคีสมาชิก
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• การลดระดับมูลคาขั้นต่ํา (Threshold) ลงมาเพื่อขยายความครอบคลุมของการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐใหอยู
ภายใตความตกลง GPA มากขึ้น
๕. การปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตาง (Special and Differential Treatments: S&D) ภายใตความตกลง
GPA
ประเทศกําลังพัฒนาที่จะเขาเปนภาคีในอนาคตอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติที่เปนพิเศษและ
แตกตาง (S&D) ภายใตมาตรา ๕ ของความตกลง GPA อยางไรก็ตาม S&D ที่จะไดรับภายใตความตกลงนี้
จะตองขึ้นอยูกับการเจรจาเพื่อเขาเปนภาคี (negotiations on accession) ระหวางประเทศกําลังพัฒนา
ดังกลาวกับบรรดาภาคีสมาชิก โดย S&D สามารถแบงออกเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
• มาตรการในระยะเปลี่ยนผาน (Transitional measures) ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาสามารถนํามาใชได
ในชวงระยะเปลี่ยนผาน (Transitional period) ประกอบดวย
๑) การใหสิทธิพิเศษทางดานราคา (Price preferences)
๒) การใหแตมตอ (Offsets)
๓) การคอยๆ เพิ่มหนวยงานหรือกลุมสินคาหรือบริการที่อยูภายใตความตกลง (Phase-in addition of
specific entities and sectors) และ
๔) การใชมูลคาขั้นต่ําในเบื้องตนในระดับที่สูงกวาระดับถาวร (Higher initial threshold)
• การไดรับการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตความตกลง GPA (Implementation
Period) โดยประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs) อาจไดรับการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามพันธกรณีเปน
เวลา ๕ ป หลังจากเขาเปนภาคี ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ อาจไดรับการขยายระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตามความจําเปน แตทั้งนี้จะตองไมเกิน ๓ ป หลังจากเขาเปนภาคี
๖. ความตกลง GPA และกระบวนการระงับขอพิพาทของ WTO
นอกจากความตกลง GPA จะกําหนดใหภาคีสมาชิกตองมีกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางโดย
รัฐของตนเพื่อใหผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากผลการตัดสินในการจัดซื้อจัดจางสามารถรองเรียนและ
ไดรับการเยียวยาแลว หากเปนขอพิพาทระหวางภาคีสมาชิก (Inter-Governmental Disputes) และเปนขอ
พิพาทภายใตความตกลงดังกลาว ก็สามารถนํ าขอพิพาทดั งกลาวเขาสูกระบวนการระงั บขอพิพาทของ WTO ได
อยางไรก็ตาม มีขอพิพาทจากภาคีความตกลง GPA ที่ถูกนําเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทของ WTO นอยมาก
เพราะในทางปฏิบัติขอพิพาทระหวางภาคีสมาชิกที่เกิดขึ้นสวนมากจะจบลงดวยการระงับขอพิพาทโดยสมัครใจ
(voluntary settlements)
๗. ความตกลง GPA และความตกลงการคาเสรี (FTAs)
ความตกลง FTAs มักมีขอบทวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐอยูในความตกลงดังกลาว ปจจุบันมี
ความตกลง FTAs ที่มีขอบทวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐกวา ๑๔๐ ความตกลง โดยขอบทการจัดซื้อจัดจาง
ในความตกลง FTAs มักจะนําหลักเกณฑในความตกลง GPA เปนตนแบบ ซึ่งถือไดวาเปนอีกหนึ่งชองทางใน
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การชวยขยายขอบเขตการบังคับใชหลักเกณฑภายใตความตกลง GPA ไปยังภาคีความตกลง FTAs ที่ยังไมได
เปนภาคีความตกลง GPA และยังเปนปจจัยสําคัญที่จะเอื้อตอการเขาเปนภาคีความตกลง GPA ของภาคีความ
ตกลง FTAs ดังกลาว เนื่องจากภาคีความตกลง FTAs ที่มีขอบทวาดวยการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐที่ยึดความตกลง
GPA เปนแมแบบจะมีกฎหมายภายในที่มีความสอดคลองกับความตกลง GPA อยูแลว จึงไดเปรียบในขั้นตอน
การพิจารณาความสอดคลองของกฎหมายภายในกับความตกลง GPA
********************************************************
สวนยุโรป ๒ สํานักยุโรป กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กันยายน ๒๕๖๐
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