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รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและเจตนารมณ์ในการจัดท าระเบียบ

กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 และเพ่ือประเมินผลและวิเคราะห์การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศมากน้อย
เพียงใด รวมถึงประเด็นที่อาจมี หากจะต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวในอนาคตต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ระเบียบกระทรวงฯ ด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยการน า (1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจและ
ออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และ (2) โครงการ
จัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ มาตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงฯ ในแต่ละขั้นตอน ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ไม่มีข้อบกพร่องในการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ มีการด าเนิน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงฯ ในทุกขั้นตอน 

ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่า ระเบียบ
กระทรวงฯ เป็นกฎหมายที่จ าเป็น สอดคล้องกับสภาพการณ์ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับหลักสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ (ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ Government 
Procurement Agreement: GPA) ลดความขัดแย้งระหว่างกฎระเบียบราชการไทยกับกฎหมาย
ท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ โดยระเบียบกระทรวงฯ ได้เพ่ิมความยืดหยุ่นตามกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ  

ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ผลปรากฏว่า ระเบียบกระทรวงฯ ออกตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้รับการยกร่างขึ้นโดยอ้างอิงระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงยึดถือหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด ส่วนราชการใน
ต่างประเทศในฐานะผู้ปฎิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงฯ ก็ได้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นส าคัญ และสอดคล้อง



จ 

กับหลักการตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  
อันประกอบด้วย (1) คุ้มค่า (2) โปร่งใส (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) ตรวจสอบได ้

 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้จัดท ารายงานขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อัครเดช ไชยเพ่ิม 
ออท.ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร และ ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู ที่กรุณาชี้แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษา
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยได้กรุณาปรับกรอบแนวคิดในการศึกษา ตลอดจนการให้ความเห็นและ
พิจารณาเนื้อหาของรายงานการศึกษาฉบับนี้ในทุกบทจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง นางเนตรชนก เกษโรจน์ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักปลัดกระทรวง นางสาววราทิพย์ ศุภชวโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนางสาวปัทมา อินโต หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่ส านัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สินทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจ คอยช่วยเหลือรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน
ของผู้จัดท ารายงานในระหว่างการเข้าอบรม 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ส าหรับ
การดูแลเอาใจใส่และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลา รวมทั้งเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ นักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 13 ส าหรับมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการช่วยเหลือตลอดมา 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานราชการ และต่อการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศในสังกัดของกระทรวงฯ ตลอดจนการเป็น
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งในการมีกฎระเบียบเฉพาะของ
ส่วนราชการในต่างประเทศส าหรับงานด้านบริหาร “เงิน คน ของ” ที่จะต้องมีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวให้แก่กระทรวงฯ และส่วนราชการในต่างประเทศ ในลักษณะของ Foreign Service Act เพ่ือ
เป็นกรอบกฎหมายเฉพาะส าหรับการบริหารราชการในต่างประเทศในอนาคตต่อไป 
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ผู้ศึกษาประสงค์จะเสนอภูมิหลังความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา และความเกี่ยวโยง 

กับมิติด้านการต่างประเทศ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการ
ศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา ค าถามการศึกษา สมมติฐานการศึกษา และประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการศึกษา เพ่ือปูพื้นฐานของหัวข้อการศึกษาในบทที่ 1 ดังนี้ 

 
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยราชการของไทยในระดับกระทรวงที่มีอัตรา
บุคลากรน้อยที่สุด โดยในปัจจุบันมีอัตราก าลังข้าราชการประมาณ 1,534 คน แบ่งเป็นข้าราชการ
ประจ าในประเทศ จ านวน 946 คน และประจ าในต่างประเทศ จ านวน 588 คน จึงท าให้กระทรวงฯ 
มีโครงสร้างพิเศษแตกต่างจากหน่วยราชการไทยอ่ืน ๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างรวมศูนย์งานบริหารไว้ที่
ส านักงานปลัดกระทรวง ประกอบด้วย งานบริหารการคลัง งานบริหารบุคคล และงานจัดซื้อจัดจ้าง
และงานบริหารพัสดุ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่แตกต่างจากหน่วยราชการอ่ืน ๆ ที่ใช้รูปแบบการกระจาย
อ านาจการบริหารโดยในแต่ละกรมจะมีส่วนงานบริหารของตนเองซึ่งแยกจากส่วนกลางอย่างชัดเจน 
ในขณะที่กระทรวงฯ แม้จะมีโครงสร้างประกอบด้วย 12 กรม 2 ส านักงาน (ส านักงานรัฐมนตรีและ
ส านักงานปลัดกระทรวง) โดยในแต่ละกรมจะมีอธิบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ไม่มีส่วนงานด้าน
บริหาร เช่น กองคลัง กองพัสดุ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในกรมดังเช่นหน่วยราชการอ่ืน แต่งานด้าน
บริหารดังกล่าวจะถูกรวมไว้ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง ได้แก่ ส านักบริหารการคลัง ส านักจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน ส านักบริหารบุคคล และ (2) การมีส่วนราชการในต่างประเทศจ านวนมาก
ประกอบด้วย คณะผู้แทนถาวร สถานเอกอัครราชทูต ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย สถานกงสุลใหญ่ 
จ านวน 98 แห่ง ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกโดยมีภารกิจเพ่ือปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์
ของไทยในต่างประเทศในทุกมิติ โดยส่วนราชการในต่างประเทศดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งแตกต่างกับหน่วยราชการอ่ืน  ๆ ดังเช่น
กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเขตบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 76 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดมีสถานะ
เป็นนิติบุคคล และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
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ที่ผ่านมาการบริหารราชการของส่วนราชการในต่างประเทศข้างต้นในด้านการบริหารพัสดุ
ก่อนระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ  
ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อน าไปบังคับใช้กับส่วนราชการใน ต่างประเทศ
หรือคณะผู้แทนถาวร สถานเอกอัครราชทูต ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย สถานกงสุลใหญ่ 
พบว่า มีข้อจ ากัดมากมายในการปฏิบัติงานจริง ท าให้ส่วนราชการในต่างประเทศประสบปัญหาการน า
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมไปบังคับใช้ โดยในหลาย
กรณีมีความสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติผิดระเบียบ ตลอดจนในบางกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ (1) ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง เนื่องจากส่วนราชการในต่างประเทศหลายแห่ง 
มีขนาดเล็กจึงมีอัตราบุคลากรจ านวนน้อยโดยส่วนราชการในต่างประเทศบางแห่งมีข้าราชการ
ประจ าการเพียง 3-4 คน ท าให้ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน 
(TOR) จ านวน 3 คน คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวน 3 คน และคณะกรรมการตรวจรับ จ านวน 
3 คน ซึ่งบางครั้งต้องใช้ลูกจ้างตามบัญชีถือจ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการ และต่อมาภายหลังปี พ.ศ. 
2546 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดท าราคากลางส าหรับทุกการจัดซื้อจัดจ้าง 
จึงต้องเพ่ิมการตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ิมอีกหนึ่งชุดด้วย (2) ข้อจ ากัดด้านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ โดยในแต่ละประเทศมีสภาพสังคมและเศรษฐกิจแตกต่างจากประเทศไทย รวมทั้ง
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ท าให้จ านวนผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนค่าบริการ อัตราภาษีของ
แต่ละท้องถิ่นไม่เท่ากันแม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันท าให้การจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศต้องใช้
งบประมาณและอัตราที่ต้องจ่ายจริงมากกว่าในประเทศไทย เช่น อัตราค่าจ้างออกแบบในแต่ละ
ภูมิภาคไม่เท่ากันและเป็นอัตราที่แตกต่างจากกฎหมายไทย เช่น ภูมิภาคแอฟริกา จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีจ ากัด ดังนั้นแม้จะเป็นวิชาชีพที่ประเทศไทยถือว่ามีการแข่งขัน
หลากหลาย แต่ในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมได้ยากหรือมีน้อยราย และหาก
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อัตราค่าจ้างผู้ออกแบบจะสูงกว่าระเบียบ
ของไทยมาก (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 2 แต่ท้องถิ่นในประเทศพัฒนา
แล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 6-12 ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน) (3) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ 
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เนื่องจากกฎหมายไทยก าหนดแนวปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความเชื่อถือใน
เครดิตของรัฐบาลไทยแต่ไม่เชื่อมั่นในบริษัทเอกชนที่มารับจ้างราชการ เช่น ต้องเรียกหลักประกัน
สัญญาในทุกกรณี การจ่ายค่าปรับกรณีผิดสัญญา การจ่ายเงินล่วงหน้าได้เพียงไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าสัญญา และต้องเรียกหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าด้วย ซึ่งในหลายประเทศท่ีเป็นทุนนิยมเสรี 
เช่น สหรัฐอเมริกา การท าสัญญาจะอยู่บนความเท่าเทียมทั้งสองฝ่ายของคู่สัญญา เช่น หากระบุการ
เรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง กรณีไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดเวลาในสัญญา ก็จะต้อง เพ่ิม
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ข้อความระบุให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินเพ่ิมให้ผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ก่อนก าหนดเวลา
ในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทหรือนักธุรกิจในต่างประเทศมองว่าส่วนราชการของประเทศไทยใน
ต่างประเทศเป็นเพียงนิติบุคคล (หรือบริษัท) รายหนึ่งในประเทศนั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อต้องการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างมักเรียกรับเงินล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละ 15 บางแห่งเรียกถึงร้อยละ 50 ก็มี 

คณะรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าบริหาร
ประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ชูนโยบายด้านปราบปรามการคอรัปชั่นเป็นหนึ่งใน
นโยบายรัฐบาล 11 ด้านที่รัฐบาลให้ความส าคัญถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ  คือ นโยบายส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ รัฐบาลได้มุ่งด าเนินการปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยเฉพาะในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าสูงถึงประมาณร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากต่างประเทศ โดยองค์การ
การค้าโลกหรือ WTO ได้มีการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government 
Procurement Agreement: GPA) และให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 เป็นต้นมา  
ซึ่งเนื้อหาส าคัญของความตกลงดังกล่าวมุ่งวิธีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อสินค้า/จัดจ้างบริการที่มีอยู่ในท้องตลาด  
ลดการฉ้อราษฎร์บังหลวงในระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาคีสมาชิก และการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้มีความ
โปร่งใสมากยิ่งขึ้น เช่น การเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับความประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นต้น ซึ่งในช่วงเวลานั้นประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็น
ภาคีความตกลง GPA ดังกล่าว แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เห็นชอบให้ไทย
เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐภายใต้องค์การการค้าโลก เพ่ือ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ต่างประเทศในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และส่งเสริมความโปร่งใส  
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ภาคีความตกลง GPA เมื่อวันที่  
3 มิถุนายน 2558 

จะเห็นได้ว่า ประชาคมโลกล้วนให้ความส าคัญกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มี
มาตรฐานสากลซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
นับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับระบบการค้าเสรีภายใต้กฎระเบียบที่เป็นสากล ประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ของประชาคมโลกประเทศหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของไทยให้มีมาตรฐานตามหลักสากลและเกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งต้องเตรียมตัว
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ให้พร้อมส าหรับข้อตกลง/สนธิสัญญาที่ไทยอาจจะเข้าเป็นภาคีในอนาคต ท าให้หน่วยงานของรั ฐไทย
ซึ่งก็คือกรมบัญชีกลางต้องเร่งด าเนินการยกสถานะทางกฎหมายของงานจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีล าดับศักดิ์
และฐานะของกฎหมายที่สูงขึ้นและเพ่ือเป็นมาตรฐานกลางของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

เนื่องจากแรงกดดันจากต่างประเทศท าให้แรกเริ่มภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้อยู่ในกรอบหรือเป็นประเด็นที่คณะท างานยกร่าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ความส าคัญ โดยคณะท างานฯ  
มุ่งยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพ่ือบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศ ดังนั้นการเวียนขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ได้
ส่งมาที่กระทรวงการต่างประเทศ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ได้เดินทางเข้า
เยี่ยมคารวะประธานาธิบดีศรีลังกา ท าให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (นายนพพร อัจฉริยวนิช) 
ในขณะนั้นได้มีโอกาสหยิบยกข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ
ที่ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้นเมื่อกลับถึงประเทศไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีจึงได้ให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี
หนังสือสอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฯ อีกครั้งก่อนน าเข้าสู่  
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือขอให้ส่วนราชการทราบและให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ซึ่งกระทรวงฯ เห็นว่าเป็นโอกาสส าคัญที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริหารพัสดุในต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติของ
แต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกัน  

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กระทรวงฯ ได้มีหนังสือแจ้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยน าเสนอประเด็นที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศที่ผ่านมา 
อันได้แก่ (1) ข้อจ ากัดด้านระเบียบ กฎหมายและประเพณีปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นในต่างประเทศ ได้แก่ 
สัญญาไม่สามารถใช้สัญญามาตรฐานของไทยได้เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศย่อมมีสัญญา
มาตรฐานของตนเอง และภาคเอกชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ย่อมประสงค์จะใช้รูปแบบสัญญามาตรฐาน
ของตนเอง ซึ่งมีความคุ้นเคยและเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันในท้องถิ่น นอกจากนี้ บางประเทศไม่มีธรรมเนียม
ปฏิบัติการวางหลักประกันสัญญา (ร้อยละ 5) ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การขอเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในบางประเทศเกินกว่าอัตราที่
ระเบียบไทยก าหนดไว้ เนื่องจากภาคเอกชนในบางประเทศไม่มีความเชื่อมั่นในหน่วยงานราชการไทย 
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โดยมองว่าเป็นเพียงคู่สัญญาเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนรายย่อยอ่ืน ๆ ทั่วไป จึงต้องปฏิบัติตามธรรมเนียม
ปฏิบัติเช่นเดียวกับภาคเอกชนอ่ืน ๆ นอกจากนี้อัตราค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ต้องใช้ตาม
อัตราท้องถิ่น เช่น นครนิวยอร์กก าหนดอัตราไว้ที่ร้อยละ 6-12 ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้มีการระบุอัตราจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานไว้ชัดเจนไม่เกินร้อยละ 2 ท าให้ส่วนราชการในต่างประเทศต้องขอท าความตกลงกับ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเป็นรายกรณี/รายโครงการ ท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุจะมีการประชุมเพียงเดือนละ 1 ครั้ง 
ส่งผลต่อนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล และภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงฯ รวมทั้ง การไม่สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงฯ 
เป็นอย่างยิ่ง และ (2) ข้อจ ากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นข้อจ ากัดที่
ส าคัญของกระทรวงฯ เนื่องจากขนาดของสถานเอกอัครราชทูต/คณะผู้แทนถาวรไทย/ส านักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทย/สถานกงสุลใหญ่ ในแต่ละแห่งแตกต่างกันตามยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศต่อแต่ละประเทศและภารกิจงานด้านการกงสุล ซึ่งแบ่งเป็นขนาด S (จ านวนไม่เกิน 20 คน)  
M (จ านวน 21-35 คน) L (จ านวน 36 คนขึ้นไป) โดยประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่น  
(ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศ) ซึ่งส าหรับขนาด S จะมี
ข้าราชการเพียง 3-5 คนเท่านั้น (รวมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นหัวหน้าส านักงาน) ดังนั้นจึงไม่
สามารถตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (3 คน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3 คน) รวมทั้ง
คณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการ TOR คณะกรรมการราคากลาง ได้โดยไม่ใช้ลูกจ้างท้องถิ่น  

จากนั้น กระทรวงฯ น าโดยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้เข้าชี้แจงกับส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จนในที่สุดส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเข้าใจปัญหาและ
ตระหนักถึงข้อจ ากัดท่ีกระทรวงฯ เผชิญมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้เพ่ิมข้อความ
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศในมาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติฯ โดยให้หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศท่ีประสงค์ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัติฯ โดยค านึงถึงหลักการและเจตนารมณ์ในการของ
การยกร่างและประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ตามมาตรา 8 ดังนี้  

คุ้มค่า คือ พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
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โปร่งใส คือ ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ  
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมิน
และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจสอบได้ คือ มีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน 
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560) ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่อการบริหารพัสดุภาครัฐ กล่าวคือ 
ได้มีการตรากฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยยกระดับจากระเบียบสู่การเป็นพระราชบัญญัติบังคับใช้
กับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ
ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ผ่านคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัติฯ และ
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบัน (เดือน
มิถุนายน 2564) ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน โดยเริ่มใช้บังคับกับส่วนราชการในต่างประเทศ 
ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่ ตั้งอยู่
ในต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือ 
สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ หรืออาเซียน 
รวม 98 แห่ง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา 

ส่วนราชการในต่างประเทศข้างต้นได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (งบลงทุน และงบด าเนินงาน) และเงินนอกงบประมาณ (จากการหักเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมการกงสุล ร้อยละ 13) เพ่ือน าไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
โดยในรายงานการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาเฉพาะงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดูแลของส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน ส านักงานปลัดกระทรวงเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับจัดสรร ดังนี้ 

1) งบลงทุน 
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1.1) ครุภัณฑ์ทั่วไป (ครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานบ้านงานครัว 
ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ) และ ครุภัณฑ์ (รถยนต์ประจ าต าแหน่ง และรถยนต์ส่วนกลาง) 

 
ตารางท่ี 1  ครุภัณฑ์ทั่วไป (ครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานบ้านงานครัว ไฟฟ้า 

และวิทยุ ฯลฯ) และ ครุภัณฑ์ (รถยนต์ประจ าต าแหน่ง และรถยนต์ส่วนกลาง) 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่าย (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) 

2561 249,820,000 85,000,000 
2562 136,807,100 100,000,000 
2563 129,402,000 100,000,000 
2564 31,629,200 - 

หมายเหตุ: ในปี 2564 กระทรวงฯ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับรายการ
ครุภัณฑ์รถยนต์ประจ าต าแหน่ง 

 
1.2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม) 

 
ตารางท่ี 2  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม)  

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่าย (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) 
2561 192,338,400 78,000,000 
2562 119,809,800 110,000,000 
2563 173,274,600 160,000,000 
2564 296,685,200 80,000,000 

 
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้อนุมัติให้กระทรวงฯ หักเงินรายได้

ค่าธรรมเนียมการกงสุลเพ่ือเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารและสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับการปรับปรุงอาคารรวม 12 แห่ง  วงเงิน 1,000,000,000 บาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ส าหรับการปรับปรุงอาคาร รวม 16 แห่ง จ านวน 
1,000,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ยังได้รับอนุมัติหักเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุลเพ่ิมเติมร้อยละ 20 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
และปรับปรุงอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จ านวน 200,000,000 บาท  

2)  งบด าเนินงาน (รายการดูแล บ ารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลถือครอง
กรรมสิทธิ์) 
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ตารางที่ 3 งบด าเนินงาน (รายการดูแล บ ารุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลถือครองกรรมสิทธิ์) 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่าย (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) 
2563 105,000,000  50,000,000  
2564 105,000,000    

 
จะเห็นว่าส่วนราชการในต่างประเทศต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นจ านวนมาก ระเบียบกระทรวงฯ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญของส่วน
ราชการในต่างประเทศที่ต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของส่วนราชการในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถดูแลรักษาอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยให้อยู่ในสภาพสวยงาม สมบูรณ์ เป็นหน้าตาและส่งเสริมสถานะของ
ประเทศไทย (Status) และรองรับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  

โดยที่ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และส่วนราชการในต่างประเทศได้น าไปใช้ปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการพิจารณา ทบทวน และประเมินระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ 
ว่าเป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดท าระเบียบที่เน้นให้ระเบียบมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว สอดรับกับ 
ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น 

งานด้านการบริหารพัสดุมีความส าคัญในฐานะภารกิจสนับสนุนทุกภารกิจของกระทรวง  
การต่างประเทศ รวมทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการบริหารราชการประจ าของส่วนราชการในต่างประเทศ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน
ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของการปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังกล่าว โดยให้มี
การจัดท าระเบียบด้านการบริหารพัสดุของกระทรวงฯ ขึ้นเอง เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้จริง  
ซึ่งระเบียบที่จัดท าขึ้นนี้ มิได้ให้อ านาจในการยกเว้นการปฏิบัติที่เกินกว่าพระราชบัญญัติ ฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่เป็นไปเพ่ือ  
การผ่อนคลายข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและเจตนารมณ์ในการจัดท าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
1.2.2 เพ่ือประเมินผลและวิเคราะห์การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ว่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศมากน้อยเพียงใด 
รวมถึงประเด็นที่อาจมี หากจะต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวในอนาคตต่อไป 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ด้านเนื้อหา รายงานฉบับนี้จะเป็นการศึกษาโดยมุ่งศึกษาขั้นตอนการจัดท าระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าระเบียบฯ ไปบังคับใช้กับ 
ส่วนราชการในต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564  

1.3.2 ด้านพ้ืนที่  มุ่ งศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศที่มี
ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมสถานะของไทยในต่างประเทศ (status) จ านวน 1-2 
โครงการ 

1.3.3 ด้านวิธีการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากการหารือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ รวมทั้ง
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในระดับต่าง  ๆ อาทิ 
นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยก ากับดูแลงานด้านบริหารส านักงาน (Head of Chancery: HOC) หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในและผู้บริหารกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบงานสายพัสดุ 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

1.4.1 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 สามารถแก้ไขข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ ได้หรือไม่ อย่างไร 

1.4.2 ระดับความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 เพียงพอ
แล้วหรือไม่ มีความจ าเป็นต้องปรับแก้ไขระเบียบฯ ให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวให้มากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร  
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1.5 สมมติฐานการศึกษา 

ส่วนราชการในต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เนื่องจากระเบียบฯ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

1.6.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในบทที่ 2 นี้ ผู้ศึกษาจะน าเสนอกรอบแนวคิดและกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวน
วรรณกรรมที่มีการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้ศึกษาเสนอรายงาน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาว่า  
มีความซ้ าซ้อนหรือสามารถต่อยอดขยายแนวทางการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ปรากฏดังต่อไปนี้  
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
มาตรา 85 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผน 
การปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขและควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้แจงและ
เหตุผลหรือความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย” 

2.1.2 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  

มาตรา 30 การประเมินผลสัมฤทธิ์ให้ด าเนินการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายและกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1) การมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด 
ความจ าเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
การประกอบอาชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

2) การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
3) การลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย 
4) การลดความเลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
5) การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



12 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎใดเห็นว่ากฎนั้นก่อให้เกิดภาระ
แก่ประชาชนหรือการไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องรับโทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อสถานะของ
บุคคลอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะกฎนั้นเป็นการเฉพาะ 

2.1.3  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 48 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 
2.2  กรอบแนวคิดโดยสรุป 

2.2.1  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด Compliance Audit ตามมาตรา 85 ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีแนวคิดส าคัญของ 
Compliance Audit คือ ไม่เน้นตรวจสอบว่ามีการท าผิดหรือไม่ แต่มุ่งเน้นตรวจสอบว่ามีกระบวนการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางการ และเน้นตรวจสอบว่ามี Detective control เพ่ือแก้ไข
การฝ่าฝืนได้ทันที รวมถึงเน้นการตรวจสอบว่ามี ในการจัดการจุดอ่อน Compliance Risk หรือไม ่

รายงานฉบับนี้จึงได้มุ่งเน้นการตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การตรวจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ หรือไม่  
2) การตรวจระเบียบกระทรวงฯ ว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในตัวระเบียบที่เป็น

อุปสรรคในการปฏิบัติตามหรือไม่  
3) สาเหตุที่ท าให้ระเบียบกระทรวงฯ ที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ (หากมี) และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ (หากมี) 
4) ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้การระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ มีความยืดหยุ่น 

และคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง (หากมี) 
2.2.2  ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 

การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาได้น ามาเป็น
เครื่องมือในการประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ 

2.2.3  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 เป็นการตรวจสอบระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ ว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้หรือไม่ 
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พรบ. หลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 

 

 พรบ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. 2561 

 

 พรบ. วินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ  

พ.ศ. 2561 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
2.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีเอกสารรายงานการศึกษา
ส่วนบุคคลหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 22 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบัน
พัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “ปัญหาและ
ข้อจ ากัดในการใช้ระเบียบกฎหมายไทยส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศ” โดย
นางต้องฤดี มากบุญ ได้ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนกระบวนการจัดท าระเบียบกระทรวง 
การต่างประเทศและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการยกร่าง
ระเบียบกระทรวงฯ และการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงฯ ดังกล่าว โดยรายงานการศึกษาฉบับ
ดังกล่าวได้ศึกษาถึงขั้นตอนการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ เฉพาะช่วงไตรมาสที่ 1-2 
ของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) เท่านั้น ซึ่งมุ่งศึกษาการด าเนินการเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนผ่านของการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1) การผลักดันให้ส่วนราชการทีมประเทศไทยร่วมใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ  
2) การพัฒนาบุคลากรและการจัดท าฐานข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง 
3) การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ  
ทั้งนี้ ยังมิได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ 

ดังกล่าว 



14 

ผู้ศึกษาจึงประสงค์จะต่อยอดการศึกษาของนางต้องฤดีฯ โดยมุ่งศึกษาประเด็นการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดตามแนวทาง compliance audit ตามแนวทาง
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเน้น
การตรวจสอบระเบียบกระทรวงการต่างประเทศฯ ตามมาตราที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติทั้ง 3 
ฉบับดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาว่าระเบียบกระทรวงฯ มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติของส่วนราชการในต่างประเทศมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะคัดเลือกโครงการที่มี
ความส าคัญ 1-2 โครงการ ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564 มาพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ตรวจสอบตามแนวทางกฎหมายข้างต้นต่อไป 

 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

ในบทที่ 3 ผู้ศึกษามุ่งประเมินผลสัมฤทธิ์1 ของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ด้วย
พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  
2) พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
โครงสร้างของบทท่ี 3 จึงจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการประเมินผล

สัมฤทธิ์ระเบียบกระทรวงฯ ด้วยแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (compliance 
audit) ตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2561 เนื้อหาส่วนที่ 2 จะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ระเบียบกระทรวงฯ ตามมาตรา 30 ของ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
และเนื้อหาส่วนสุดท้ายของบทนี้จะมุ่งประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ตามมาตรา 48 ของ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
 
3.1  ส่วนที่  1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ระเบียบกระทรวงฯ ด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

“การที่ไทยสามารถส่งผู้แทนทางการทูตไปประจ าการและจัดตั้งส านักงานในต่างประเทศ
ในช่วงนั้น ไม่เพียงแต่อ านวยประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศผู้รับและประเทศในเขตอาณา 
แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีเอกราชและอธิปไตย ตลอดจนให้เป็นที่รู้จักโดยสาธารณชนของ
ประเทศนั้น ๆ อีกด้วย”2  

                                           
1 “การประเมินผลสมัฤทธ์ิ” หมายความว่า การประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎว่าไดผ้ล
ตรงตามวตัถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐบาลและประชาชน
หรือไม่ หรือมีผลกระทบอ่ืนอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแกป่ระชาชนหรือไม่ เพียงใด 
2 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, (2561: 135). 
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การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มมีพระราโชบายให้มีการแต่งตั้ง
ผู้แทนทางการทูตของไทยไปประจ าราชส านักและส านักต่าง ๆ ในยุโรป และจัดตั้งส านักงานทางการทูตขึ้น
ในต่างประเทศ นับเป็นยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่ส าคัญเพ่ือแสดงสถานะและเกียรติภูมิของ
ประเทศ (status) ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศในยุคต่อ ๆ มาก็ได้
สืบสานนโยบายดังกล่าวตราบจนถึงปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการก่อสร้าง
หรือการปรับปรุงซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศยุทธศาสตร์ จ านวน 2 
ประเทศ มาใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ เนื่องจากสามารถสะท้อนผลการด าเนิน
โครงการอันเกิดจากการน าระเบียบกระทรวงฯ ไปใช้ได้รอบด้าน โดยน าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564 มาพิจารณาประเมิน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
(1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครนิวยอร์ก และ (2) โครงการจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ 
เวียงจันทน์ 

ทั้ง 2 โครงการข้างต้นเป็นโครงการที่ใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ด าเนินการจัดจ้าง  
บริษัทตลอดโครงการ และนับเป็นโครงการที่สามารถน ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส าคัญที่สะท้อนการน า
ระเบียบกระทรวงฯ ดังกล่าวไปใช้ในประเทศก าลังพัฒนาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทยมี
รูปแบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทย และน าไปใช้ในประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง
เป็นประเทศทุนนิยมเสรี มีรูปแบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายท้องถิ่นแตกต่างจาก
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยผลการศึกษาท้ัง 2 โครงการสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

3.1.1 โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

3.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร 
อาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ เลขที่ 351 East 52nd Street สร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ขนาดที่ดิน 2,650 ตารางฟุต ลักษณะเป็นอาคาร 7 ชั้นครึ่ง (รวมชั้นใต้ดิน) 
พ้ืนที่ใช้สอยรวม 12,278 ตารางฟุต ซึ่งรัฐบาลไทยจัดซื้ออาคารดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2532 เดิมเป็น
อาคารที่ท าการที่ใช้ร่วม 2 หน่วยงาน คือ คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติและสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครนิวยอร์ก อย่างไรก็ดี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน G77 จึงมี
นโยบายซื้ออาคารที่ท าการแห่งใหม่เพ่ือเป็นที่ตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ  
นครนิวยอร์ก เลขที่ 136 East 39th Street เขต Murray Hill และได้ย้ายเข้าที่ท าการแห่งใหม่เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในปัจจุบันอาคารเลขที่ 351 จึงถูกใช้ประโยชน์โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ  
นครนิวยอร์ก เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น 



17 

 

   
 

   

ภาพที่ 2 ภาพอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในปัจจุบัน 
 

3.1.1.2 งบประมาณโครงการ 
กระทรวงฯ ได้รับอนุมัติให้หักเงินค่าธรรมเนียมการกงสุลปี พ.ศ. 2560 

เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก วงเงิน 
497,472,400 บาท  

กระทรวงฯ อนุมัติงบประมาณเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ท าการฯ จ านวน 4,965,000 บาท จากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
การกงสุล (เงิน 10%) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3.1.1.3 กระบวนการจัดจ้าง 
เนื่องจากส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินรับผิดชอบดูแลอาคารที่รัฐบาล

ไทยถือครองกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ กว่า 142 อาคาร จึงได้ก าหนดขั้นตอนส าหรับการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารขนาดใหญ่มูลค่าสูงเพ่ือเป็นกลไกป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางการและ
เพ่ือให้สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย สถานกงสุลใหญ่ มีความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินการจัดจ้างในงานปรับปรุงซ่อมแซมอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กระทรวงฯ โดยส านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินจะมอบหมายข้าราชการให้รับผิดชอบโครงการร่วมกับส่วนราชการในต่างประเทศ 
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รวมทั้งทาบทามผู้เชี่ยวชาญในสาขาสถาปัตยกรรม/วิศวกรรมร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินการให้คณะกรรมการของส่วนราชการในต่างประเทศ โดยจะมีการ
เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระยะเวลาและงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินการได้  

 
ตารางท่ี 4  ขั้นตอนต่าง ๆ ตามระยะเวลาและงบประมาณท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ขั้นตอน ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การจ้างท่ีปรึกษา/จ้างเหมาบริการ เพื่อส ารวจสภาพอาคาร ออกแบบ
และบริหารโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

1.1 กรณีท่ีโครงการมีความซับซ้อนหรือเกี่ยวเนื่องกับการซ่อมแซมระบบ
โครงสร้างอาคาร และมีความจ าเป็นต้องว่าจ้างภาคเอกชน/ที่ปรึกษาเพ่ือ
ส ารวจสภาพอาคาร ออกแบบหรือบริหารโครงการ ส่วนราชการใน
ต่างประเทศสามารถจัดท าค าขอว่าจ้างส ารวจสภาพอาคาร ออกแบบ หรือ
บริหารโครงการ มายังกระทรวงฯ 

1.2 วิธีการจ้างที่ปรึกษาใช้วิธีคัดเลือก ยกเว้นเป็น (ก) งานจ้างที่มีวงเงิน
การจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (ข) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบเเน่ชัด
ว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามท่ีต้องการมีจ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสม
ที่จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเเละมีวงเงินการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 
บาท (ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค  

1.3 วิธีการจ้างเหมาบริการ ใช้วิธีคัดเลือก (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท) 

 
 
ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
ของส่วนราชการ 
ใน ตปท. พ.ศ. 
2560 ข้อ 27-28 
(วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง) ข้อ 45-54  
(การจ้างที่ปรึกษา) 

2. การพิจารณาของกระทรวงฯ  
2.1 กระทรวงฯ จัดส่งโทรเลขอนุมัติขอบเขตงานและกรอบวงเงินให้แก่

ส่วนราชการในต่างประเทศ 
2.2 หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับมอบอ านาจในการด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ความเห็นชอบต่อ 
TOR ราคากลาง และรายงานขอซื้อขอจ้าง มีอ านาจในการอนุมัติการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง มีอ านาจลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณภายหลังจากท่ีกระทรวงฯ อนุมัติในหลักการ วงเงิน และจัดส่ง
งบประมาณให้ และให้ด าเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่กระทรวงฯ 
อนุมัติและจัดส่งให้ 

ค าสั่งกระทรวงฯ 
เรื่องมอบอ านาจให้
หัวหน้าส่วนราชการ
ในต่างประเทศสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวง ตาม
ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของ 
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ขั้นตอน ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการใน ตปท. 
พ.ศ. 2560 ข้อ 6-8 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.1 การก าหนดราคากลาง 

3.1.1 แต่งตั้งบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมที่
มีการซ่อมแซมระบบโครงสร้างของอาคาร มีการทุบหรือรื้อถอนฝ้า โครงเหล็ก 
ก าแพง ให้ถือเป็นงานก่อสร้างให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน  

3.1.2 เลือกวิธีการก าหนดราคากลางที่เหมาะสม ตามนัยระเบียบ
กระทรวงฯ ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ข้อ 5 และ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศลงนามให้ความเห็นชอบการก าหนด
ราคากลาง (วิธีการบันทึกข้อมูลราคากลาง ดังแนบ) 

3.1.3 จัดท าบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ อนุมัติการขอซื้อขอจ้างแล้ว จึงด าเนินกระบวนการประกาศ
ราคากลางและคัดเลือกผู้รับจ้างต่อไป 

3.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้ประกาศเอกสาร
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ 
เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ก่อนด าเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง เว้นแต่เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคง หรือเป็นความลับของราชการ 

 
 
- ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของ 
ส่วนราชการใน
ต่างประเทศ  พ.ศ. 
2560 ข้อ 5 และ 
ข้อ 17-19  
(เรื่อง แหล่งที่มา
ราคากลางและการ
ก าหนดราคากลาง) 
- ข้อ 20-21  
(เรื่องรายงานขอซื้อ 
ขอจ้าง) 

3.2 การคัดเลือกผู้รับจ้าง 
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ โดยแต่ละคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน 

3.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศให้
ด าเนินการได้ 2 วิธี คือ วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

3.2.3 ด าเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนด เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมหรือครุภัณฑ์ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 

 
ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของส่วน
ราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 ข้อ 24-37 
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ขั้นตอน ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 
- ก าหนดวันและเวลาการยื่นข้อเสนอ 

3.2.4 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดเปิดซองข้อเสนอ ตรวจสอบ
รายการเอกสารในการยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาทุกแผ่น 

3.2.5 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพและเสนอราคาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส่วนราชการก าหนด และจัดท า
รายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพ่ืออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป 

3.2.6 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอ านาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบในรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  
ให้ปิดประกาศผลโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง หรือเป็นความลับ 
ของราชการ 

(เรื่องคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
และข้อ 74-77  
(เรื่องคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ)  
 

3.3 การจัดท าสัญญาและหลักประกัน 
3.3.1 กรณีจัดท าสัญญาตามแบบสัญญามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

- ให้ท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
- กรณีที่ต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

ให้จัดท าสัญญาภาษาอังกฤษเป็นคู่ฉบับด้วย 
3.3.2 กรณีจัดท าสัญญาแตกต่างจากแบบสัญญามาตรฐานของ

กรมบัญชีกลาง 
- สามารถกระท าได้ หากสัญญาดังกล่าวมีสาระส าคัญตามที่

ก าหนดไว้ในแบบสัญญามาตรฐานและไม่ท าให้ส่วนราชการในต่างประเทศ
เสียเปรียบ 

3.3.3 สาระส าคัญท่ีต้องระบุในสัญญา 
- ข้อตกลงเรื่องรูปแบบ ปริมาณ จ านวน ราคา เงื่อนไขการ

ค านวณราคา (คิดราคาแบบเหมาจ่าย หรือจ่ายตามปริมาณงานจริง) 
- การจ่ายเงิน (งวดเงิน) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน  

การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงวด และปริมาณงานท่ีต้องจัดส่ง
ในแต่ละงวดจะต้องก าหนดให้ชัดเจน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถ

 
ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของ 
ส่วนราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 ข้อ 63-67 
(เรื่องสัญญา) 
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ขั้นตอน ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบได้จริง และให้ปริมาณงานในแต่ละงวดสอดคล้องกับจ านวนเงินที่จะ
เบิกจ่าย กรณีที่มีการก าหนดปริมาณการส่งงานในแต่ละงวดในรูปแบบร้อยละ 
เช่น ช าระเงินงวดที่ 1 เมื่อท างานแล้วเสร็จร้อยละ 10 ขอให้ระบุให้ชัดเจน
ด้วยว่า งานที่แล้วเสร็จร้อยละ 10 ดังกล่าวประกอบด้วยงานใดบ้าง เพื่อความ
ชัดเจนในการตรวจรับงาน 

- การจ่ายเงินล่วงหน้า สามารถกระท าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง เว้นแต่กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีต
ประเพณีแห่งท้องถิ่นของประเทศนั้นก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยส่วนราชการ
ในต่างประเทศจะต้องจัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารลายลักษณ์อักษรแสดง
ข้อก าหนดท้องถิ่นดังกล่าวมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง หรือผู้ที
ได้รับมอบหมายก่อนจัดท าสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันการรับ
เงินล่วงหน้าไว้กับส่วนราชการในต่างประเทศ 

- ค่าปรับ ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.01-0.10 ของราคาค่าจ้าง แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท เว้นแต่
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของประเทศนั้น
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

- หลักประกันสัญญา ให้ผู้รับจ้างใช้เงินสดหรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารใน ประเทศนั้น หรือหลักประกันตามกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ 
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นหลักประกัน โดยก าหนด
มูลค่าในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ครั้งนั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินการจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะต้องน า
หลักประกันสัญญามาวางเพ่ิมเติมตามสัดส่วนวงเงินว่าจ้างที่ได้เพ่ิมหรือลด 
แล้วแต่กรณี 

- การส่งมอบ และวันสิ้นสุดสัญญา 
- การขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ ให้ระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญา

ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่สามารถท างานได้เสร็จสิ้นได้ตาม
สัญญาภายใน 15 วัน นับจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้แจ้ง
เหตุภายในเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขอขยายเวลาท างานตามสัญญาในภายหลังมิได้ 

 
 
 
 
 
- ระเบียบกระทรวงฯ 
ข้อ 38-40  
(เรื่องการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า  
ข้อ 70-71  
(เรื่องหลักประกัน
การรับเงินล่วงหน้า) 
และ ข้อ 66  
 
 
 
- ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 162-163  
(เรื่องสัญญา) 
 
- ระเบียบกระทรวงฯ 
ข้อ 68-69 
(หลักประกันสัญญา) 
ข้อ 82 (เรื่องการงด
หรือลดค่าปรับหรือ
ขยายระยะเวลาท า



22 

 

ขั้นตอน ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.3.4 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิด

ในความช ารุดบกพร่องของส่วนประกอบอาคารที่ปรับปรุงซ่อมแซม โดยปกติ
จะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง
ก่อสร้าง เว้นแต่กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ของต่างประเทศนั้นก าหนดไว้เป็นอื่น ภายหลังสิ้นสุดสัญญาและยังอยู่ใน
ระยะเวลารับประกันช ารุดบกพร่อง หากปรากฏความช ารุดบกพร่องให้แจ้ง
ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที และเมื่อใกล้ระยะเวลาสิ้นสุด
ระยะเวลารับประกันช ารุดบกพร่องให้ส่วนราชการในต่างประเทศส ารวจพัสดุ
ว่ามีความช ารุดบกพร่องหรือไม่ หากมีให้แจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขหรือซ่อมแซม
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา 

การตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง) และ 
ข้อ 84-86 (เรื่อง
ระยะเวลารับประกัน
ช ารุดบกพร่อง) 

3.4 การด าเนินการภายหลังลงนามในสัญญา 
จัดส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทข้ึนไป

ให้กระทรวงฯ ภายใน 60 วัน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง กรณีที่ต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาไทย  
ขอความอนุเคราะห์จัดท าสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย  
เพ่ือกระทรวงฯ น าส่ง สตง. ต่อไป  

 
ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของส่วน
ราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 ข้อ 67 

 
3.1.1.4 การด าเนินการจัดจ้างของสถานกงสุลใหญ่ 

1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดว่ามีความซับซ้อน 
เนื่องจากอาคารมีอายุกว่า 85 ปี จ าเป็นต้องซ่อมแซมทั้งระบบ ได้แก่ โครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบระบายอากาศ ระบบประปา จึงมีความจ าเป็นต้องว่าจ้างภาคเอกชน/ที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจสภาพ
อาคาร ออกแบบหรือบริหารโครงการ  

2) สถานกงสุลใหญ่ฯ เลือกวิธีการจ้างที่ปรึกษาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
ข้อ 46 (2) (ข) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบเเน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมี
จ านวนจ ากัด ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเเละมีวงเงินการจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
5,000,000 บาท  

3) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ จ านวน 
3 คน โดยคณะกรรมการได้สืบราคาจากผู้ประกอบการและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเลือกบริษัท 
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AMMOR Architecture LLP ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบงานปรับปรุงซ่อมแซมตกแต่งภายใน
อาคารส านักงาน พ้ืนที่สาธารณะ และบ้านพัก และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยคณะกรรมการฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว ดังนี้  

- มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบหรือ
ตกแต่งภายใน หรือที่เก่ียวข้องในประเทศสหรัฐอเมริกา  

- มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 10 ปี  
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สนใจรายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  
- เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

และมีประสบการณ์ในการตกแต่งภายในหน่วยงานระดับองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 
หรือสถานกงสุลใหญ่ ประกอบกับบริษัทเสนอค่าจ้างอยู่วงเงินงบประมาณที่ได้รับและไม่เกินก าหนด
ราคากลาง  

4) สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดจ้าง บริษัท AMMOR Architecture LLP เป็น
ที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ สกญ.ฯ ในวงเงินค่าจ้างเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 158,900.00 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 4,964,999.85 บาท) โดยแบ่งการช าระ
ออกเป็น 4 งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้สัญญาแบบมาตรฐานของท้องถิ่นนิวยอร์ก คือ AIA Document B105-2017 
Standard Short Form of Agreement Between Owner and Architect ซึ่งก าหนดโดยสถาบัน
สถาปนิกอเมริกัน (The American Institute of Architects-AIA) ซึ่ ง เจ้าของและสถาปนิกใช้
โดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา โดยข้อก าหนดในสัญญาเมื่อเทียบเคียงแบบสัญญามาตรฐานปรากฏ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5  ข้อก าหนดในสัญญาเมื่อเทียบเคียงแบบสัญญาตามมาตรฐาน 

แบบสัญญามาตรฐานที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างฯ 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

1. ข้อตกลงว่าจ้าง    
2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา   เอกสารอ่ืนใดที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน

และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน     
4. เงินค่าจ้างล่วงหน้า   ตามระเบียบ กต.ฯ ก าหนดให้จ่ายได้ 

ไม่เกิน ร้อยละ 15 เว้นแต่กฎหมาย 
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แบบสัญญามาตรฐานที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างฯ 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

ธรรมเนียมปฏิบัติ จารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
การต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  

5. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา    
6. การระงับการท างานชั่วคราวและการบอกเลิก

สัญญา 
   

7. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา    
8. ความรับผดิชอบของที่ปรึกษาตอ่บุคคลภายนอก    
9. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง    
10. ค่าปรับ    
11. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย    
12. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา   ตามระเบียบกระทรวงฯ ก าหนดให้

ผู้รับจ้างใช้เงินสดหรือหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารในประเทศนั้น 
หรือหลักประกันตามกฎหมายฯ 
เป็นหลักประกัน โดยก าหนดเป็น
อัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่จะจัดจ้าง 

13. การจ้างช่วง    
14. การโอนสิทธิตามสัญญา    
15. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา

ปฏิบัติงานตามสัญญา 
   

 
จากตารางเปรียบเทียบระหว่างสัญญามาตรฐานของไทยและสัญญา

มาตรฐาน AIA จะเห็นได้ว่า จะมีความแตกต่างบางประการที่สัญญามาตรฐานของไทยก าหนดให้ต้องมี 
แต่ในสัญญามาตรฐาน AIA ไม่มี ซึ่งกรณีเช่นนี้ระเบียบกระทรวงฯ มีความยืดหยุ่นให้ส่วนราชการใน
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ต่างประเทศพิจารณา “ในกรณีที่สัญญาแตกต่างจากแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบนี้ โดยมี
สาระส าคัญตามที่ก าหนดในแบบสัญญาและไม่ท าให้ส่วนราชการในต่างประเทศเสียเปรียบ ก็ให้
กระท าได้” (ข้อ 63 ของระเบียบกระทรวงฯ) ทั้งนี้ ในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนราชการในต่างประเทศถือ
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จะไม่สามารถลงนามในสัญญา
ลักษณะที่มีความแตกต่างจากสัญญามาตรฐานของไทย จนกว่าจะได้รับการเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน อันจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการในอดีตเสมอมา และ
ในบางโครงการถึงกับต้องพับไปเนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามก าหนดโดยเฉพาะ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทันในปีงบประมาณเดียวกัน 

3.1.1.5 ผลการน าระเบียบกระทรวงฯ ไปบังคับใช้ในโครงการ  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงฯ ในการจัดจ้าง ตามมาตรา 

85 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งระบุว่า  
ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือ
แจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขและควบคุมหรือก ากับ  
มิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้ แจงและเหตุผลหรือความจ าเป็นของ 
หน่วยรับตรวจประกอบด้วย  

 
ตารางท่ี 6  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบกระทรวงฯ 

ที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

1. การจัดท าราคากลาง 
1.1 แต่งตั้งผู้ก าหนดราคากลาง 
1.2 ก าหนดราคากลาง 

ข้อ 17 ข้อ 47 
และข้อ 53 

มี  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับ 

ข้อ 49 ข้อ 50 
และข้อ 74 

มี  

3. การจัดท ารายงานขอจ้าง 
3.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
3.2 ขอบเขตของงาน (TOR) 
3.3 วงเงินที่จะจ้าง 
3.4 ก าหนดเวลาส่งมอบงาน 

ข้อ 20 และ 
ข้อ 48 

มี ใช้วิธี 
เฉพาะเจาะจง 
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบกระทรวงฯ 

ที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

3.5 วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล 
3.6 เอกสารอนุมัติการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจรับ  
4. การรายงานผลการจัดจ้าง 

4.1 ด าเนินการจัดจ้าง 
4.2 ประกาศผลการจัดจ้าง 
4.3 จัดท ารายงานผลการจัดจ้าง 

ข้อ 34 และ 
ข้อ 37 

มี  

5. การท าสัญญา 
5.1 จัดท าสัญญาจ้าง 
5.2 สรุปสาระส าคัญแห่งสัญญา 
5.3 ส่งสัญญาจ้างให้กระทรวงฯ 

ข้อ 63 
ข้อ 67 

มี 
 

มีการน าส่งร่าง
สัญญาท้องถิ่นให้
กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย
พิจารณาก่อน  
ลงนาม 

6. การบริหารสัญญา 
การตรวจรับงานแต่ละงวด  
- ใบตรวจรับงาน 
- บันทึกรายงานการตรวจรับ 

ข้อ 79 มี  

 
จากการสัมภาษณ์นางสาวปัทมา อินโต นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน3 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก พบว่า การน าระเบียบกระทรวงฯ ในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาไปใช้ใน
โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครนิวยอร์ก สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ ได้ครบถ้วนในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยได้เริ่มกระบวนการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 
ซึ่งสัญญาระบุว่า งวดที่ 4 ผู้รับจ้างต้องให้ความช่วยเหลือเจ้าของอาคารในการคัดเลือกผู้รับเหมา  
โดยผู้จ้างจะจ่ายเงินงวดที่ 4 ให้หลังจากคัดเลือกผู้รับเหมาได้ แต่เนื่องจากท่ีปรึกษาได้จัดการประกวด

                                           
3 ปัทมา อินโต. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน. สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2564 
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ราคาแต่ผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย เสนอราคาสูงกว่าราคากลางถึง 2-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงต้องล้มเลิก
การประกวดราคา และทบทวนแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ โดยอาจปรับลดงานปรับปรุงตาม
ความจ าเป็นในภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ  

อนึ่ง สาเหตุหลักของการไม่สามารถการด าเนินโครงการต่อเนื่องได้
เนื่องจากการด าเนินงานของที่ปรึกษาใช้เวลาถึง 2-3 ปีงบประมาณ เนื่องจากต้องรอให้การปรับปรุงที่
ท าการแห่งใหม่ของคณะผู้แทนถาวรฯ แล้วเสร็จก่อน เพ่ือข้าราชการคณะทูตถาวรฯ จะได้ย้ายออก 
แต่ในระหว่างการปรับปรุงที่ท าการคณะทูตถาวรฯ แห่งใหม่เกิดมีปัญหาล่าช้าในการด าเนินการท าให้
ไม่สามารถย้ายออกได้ตามก าหนดเวลา ประกอบกับเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในช่วง
ปีงบประมาณ 2563-2564 ซึ่งเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบ
ให้โครงการส ารวจออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  
ต้องล่าช้าตามไปด้วย 

3.1.2 โครงการจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต  
ณ เวียงจันทน์ 

3.1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในเวียงจันทน์ 2 แปลง

ได้แก่ แปลงที่ 1 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ท าเนียบเอกอัครราชทูต และ
เรือนรับรอง ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดียวกัน บนที่ดินขนาด 6,059.2 ตารางเมตร (3.75 ไร่) ตั้งอยู่บนถนนไกสอน 
พมวิหาน เมืองจันทะบุลี นครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักและเขตชุมชนของเวียงจันทน์ โดย
อาคารที่ท าการฯ ก่อสร้างเมื่อปี 2500 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 288 ตารางเมตร 
ขณะที่ท าเนียบฯ ก่อสร้างเมื่อปี 2502 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร และเรือนรับรองก่อสร้าง
เมื่อปี 2500 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 170 ตารางเมตร และ แปลงที่ 2 ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า ขนาด 1 ไร่ 1 งานเศษ 
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามบนถนนเดียวกัน (รัฐบาลไทยจัดซื้อเมื่อปี 2540)  

โดยที่อาคารที่ท าการฯ ปัจจุบัน (ความสูง 2 ชั้น) อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม
ตามสภาพการใช้งานที่ยาวนาน ประกอบกับสภาพการใช้งานอาคารที่ดัดแปลงจากอาคารที่พักอาศัย 
ท าให้อาคารที่ท าการฯ มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยคับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถรองรับ
ผู้ที่มาขอรับบริการจ านวนมากได้ ประกอบกับทางการลาวไม่อนุญาตให้ตั้งที่ท าการฝ่ายกงสุลบนถนน
ไกสอนพมวิหาร เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาด้านการจราจรและความไม่เรียบร้อย เพราะในบริเวณ
ใกล้เคียงยังไม่มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับจอดรถผู้มาติดต่อราชการและไม่มีบริการ / ที่จอดรถประจ า
ทางและรถรับจ้างส าหรับผู้ที่มารับบริการด้านกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงต้องเช่าอาคารพาณิชย์
บริเวณใกล้เคียงส าหรับใช้งานเป็นที่ท าการฝ่ายกงสุล  
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กระทรวงการต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะก่อสร้างอาคารที่ท าการฯ 
หลังใหม่เพ่ือทดแทนอาคารที่ท าการหลังปัจจุบัน โดยจัดสรรพ้ืนที่ให้ทีมประเทศไทยเข้ามาอยู่ภายใต้
อาคารเดียวกนัตามนโยบาย one roof policy 

  

  

  

ภาพที่ 3 ภาพอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4 ภาพที่ดินที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตปัจจุบัน 
 

3.1.2.2 งบประมาณโครงการ 
ค่าออกแบบ : กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กระทรวงฯ เปลี่ยนแปลงรายการ

เงินค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานการกงสุล (ร้อยละ 20) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหลือจ่าย
จากโครงการจัดซื้อและปรับปรุงอาคารที่ท าการ สถานเอกอัครราชทูตและท าเนียบเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงอัมมาน (ร้อยละ 20) เป็นรายการค่าออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต  
ณ เวียงจันทน์ จ านวน 25,000,000.- บาท  

ค่าก่อสร้าง วงเงิน 234,000,000 บาท : กระทรวงฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณผูกพัน 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2567  

3.1.2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดจ้างผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต 

ณ เวียงจันทน์ แห่งใหม่ โดยก่อนเริ่มจัดจ้างกระทรวงฯ จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 21-22 
ธันวาคม 2560 กระทรวงฯ ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปราชการที่เวียงจันทน์ เพ่ือส ารวจพ้ืนที่
ประกอบการพิจารณาแนวทางด าเนินโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการฯ และให้มีการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ ธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบก่อสร้างอาคารฯ ของทางการท้องถิ่นเวียงจันทน์ 

3.1.2.4 การด าเนินกระบวนการจัดจ้างของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
1) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 กระทรวงฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าขอบเขตของงาน (Term of Reference) งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต  
ณ เวียงจันทน์ 

2) การก าหนด TOR และราคากลาง  
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งว่า สปป. ลาว ไม่มีการก าหนดอัตรา
ค่าออกแบบก่อสร้างส าหรับอาคารประเภทเดียวกับอาคารที่ท าการ สอท.ฯ จึงท าให้มีอัตราค่า
ออกแบบที่สูงกว่าอัตรามาตรฐานเฉลี่ยใน สปป. ลาว โดยสามารถก าหนดอัตราได้ตามเงื่อนไขและ
ความเหมาะสมของโครงการได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเสนออัตราค่าบริการออกแบบ ร้อยละ 7 
ของประมาณการค่าก่อสร้าง (234,000,000 บาท) คิดเป็นเงิน 16,380,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามกฎ
กระทรวงการคลัง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  
ที่ก าหนดค่าจ้างงานออกแบบวงเงินก่อสร้างตั้งแต่ 50,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 250,000,000 บาท 
และลักษณะงานมีความซับซ้อนมากไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 7 ของวงเงินก่อสร้าง  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นการด าเนินการโครงการใน สปป. ลาว ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในประเทศไทย อีกทั้งมีความจ าเป็นในการจ้างสถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญใน
ท้องถิ่นมาร่วมด าเนินโครงการ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าความร่วมมือ
จากหน่วยงานท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเสนออัตราค่าด าเนินการใน 
สปป. ลาว ประมาณร้อย 1.5 ของประมาณการค่าก่อสร้าง (234,000,000. - บาท) คิดเป็นเงิน 
3,510,000.- บาท โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทั่วไปใน สปป. ลาว  
ซึ่งสมาคมสถาปนิกและวิศวกรรมก่อสร้างลาวได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 4 รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ผู้ออกแบบทั้งสิ้น 19,890,000.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของวงเงินค่าก่อสร้าง) ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ที่ระบุว่า อัตราค่าจ้างออกแบบให้ก าหนดเป็นร้อยละของมูลค่าวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง ในอัตราตามกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของ
ต่างประเทศนั้น  

3) การจัดจ้างผู้ออกแบบ  
(1) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างงานจ้าง

ออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต 2 ราย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม 1 ราย และผู้แทนกระทรวงฯ 2 ราย รวม 5 คน 

(2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบ  
(ในลักษณะการประกวดแบบ) โดยพิจารณารายชื่อบริษัทผู้ออกแบบที่กระทรวงฯ เคยจัดจ้างงาน
ออกแบบส าหรับโครงการต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก (1) ผลงานการออกแบบในโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมากับ
กระทรวงฯ (2) ความราบรื่นในการประสานงานและการสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวง 
การต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (3) ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งในระหว่าง
การออกแบบและหลังการเข้าใช้งานอาคารที่เป็นผลจากการออกแบบ และ (4) สถานะและผลงานของ
บริษัทในปัจจุบัน และมีมติเห็นสมควรเชิญเข้าร่วมการคัดเลือก จ านวน 3 ราย ดังนี้ บริษัท กุฎาคาร จ ากัด 
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มีประสบการณ์ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง บริษัท เรขา
สถาปนิก จ ากัด มีประสบการณ์ส ารวจออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
ที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์  
ที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมท าเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และร่วม
ออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงฯ (ตึกศรีอยุธยา) และ บริษัท แปลน อาคิเต็ค 
จ ากัด มีประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงปักกิ่ง อาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี อาคารที่ท าการและบ้านพัก
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและท าเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด บริษัท ส านักงาน
สถาปนิกกรุงเทพ จ ากัด มีประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ
สถานกงสุลใหญ่ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และ บริษัท แอ๊กซิส อาร์คิเทคส์ จ ากัด  
มีประสบการณ์ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

(3) คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณา
ตัดสินคัดเลือกจัดจ้าง 

บริษัทผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต 
ณ เวียงจันทน์ ดังนี้ (1) แนวคิดและคุณสมบัติของแบบที่น าเสนอ (conceptual design) น้ าหนักร้อยละ 
60 (2) ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานของบริษัท (profile) น้ าหนักร้อยละ 20 (3) แผนการบริหาร
จัดการโครงการ (บุคลากร เวลา งบประมาณ) น้ าหนักร้อยละ 10 และ(4) ราคาที่เสนอ น้ าหนักร้อยละ 10  

บริษัท แปลน อาคิเต็ก เป็นผู้ชนะการประกวด สัญญาเริ่มวันที่ 
19 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2564 โดยได้น าเสนอแนวคิด The Humble Gateway 
โดยพิจาณาจากแนวคิดของความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน มาอย่างยาวนาน  
โดยจุดร่วมที่ส าคัญคือ วิถีชีวิต ความเชื่อ และรากเง้าทางวัฒนธรรม ของประชาชนริมสองฝั่งโขง ที่เป็น 
พ่ีน้องกัน ดังนี้ แบบที่ออกประกอบไปด้วยอาคาร 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ในลักษณะ One roof policy 
การออกแบบภายในในแต่ละชี้นจะมีพ้ืนที่ส่วนกลางทุกชั้น มีรูปแบบที่เรียบง่าย สง่างาม และเป็นมิตร 
ชั้น 1 เป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องสมุด ชั้น 2 เป็นห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย ห้องพระและห้องละหมาด 
ชั้น 3 เป็นส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ห้องเจ้าหน้าที่โครงการ AEC ชั้น 4 เป็นส านักงานผู้ช่วยทูตทหารบกและอากาศ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ชั้น 5 และชั้น 6 เป็นที่ท างานของสถานเอกอัครราชทูต การออกแบบสถานเอกอัครราชทูต เป็นไปตาม
หลักสากลในด้านอารยสถาปัตย์ Smart building และ Boi-Circular Green Building (BCG)  
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ภาพที่ 5 แบบตึกอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 
 

3.1.2.5 ผลการน าระเบียบกระทรวงฯ ไปบังคับใช้ในโครงการ  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงฯ ในการจัดจ้าง ตามมาตรา 85 

ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งระบุว่า ในกรณีที่
ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ ว่าการมีหนังสือแจ้ง
ข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขและควบคุมหรือก ากับมิให้
เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้แจงและเหตุผลหรือความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจ
ประกอบด้วย  

 
ตารางท่ี 7  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบกระทรวงฯ 

ที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

1. การจัดท าราคากลาง 
1.1 แต่งตั้งผู้ก าหนดราคากลาง 

ข้อ 17 และ 
ข้อ 55 

มี อัตราตาม
กฎหมายธรรม
เนียมปฏิบัติหรือ
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบกระทรวงฯ 

ที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

1.2 ก าหนดราคากลาง โดยก าหนด
เป็นร้อยละของมูลค่าวงเงินค่าก่อสร้าง 

จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ 27 และ 
ข้อ 60 

มี  

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างออกแบบ
และคณะกรรมการตรวจรับ 

ข้อ 49 ข้อ 50 
และข้อ 74 

มี  
 

4. การจัดท ารายงานขอจ้าง 
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
4.2 ขอบเขตของงาน (TOR) 
4.3 วงเงินที่จะจ้าง 
4.4 ก าหนดเวลาส่งมอบงาน 
4.5 วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล 
4.6 เอกสารอนุมัติการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจรับ  

ข้อ 20 และ 
ข้อ 57 

มี ใช้วิธีคัดเลือกโดย
การประกวดแบบ  

5. การรายงานผลการจัดจ้าง 
5.1 ด าเนินการคัดเลือก 
5.2 ประกาศผลการพิจารณา 
5.3 จัดท ารายงานผลการจ้าง 

ข้อ 30 ข้อ 33 
และข้อ 34  

มี  

6. การท าสัญญา 
6.1 จัดท าสัญญาจ้าง 
6.2 สรุปสาระส าคัญแห่งสัญญา 
6.3 ส่งสัญญาจ้างให้กระทรวงฯ 

  
ข้อ 63 
ข้อ 67 

มี 
 

มีการน าส่งร่าง
สัญญาท้องถิ่นให้
กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายพิจารณา
ก่อน ลงนาม 

7. การบริหารสัญญา 
การตรวจรับงานแต่ละงวด 
- ใบตรวจรับงาน 
- บันทึกรายงานการตรวจรับ 

ข้อ 80 มี  
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จากการสัมภาษณ์นางสาววราทิพย์ ศุภชวโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์4 ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
กระทรวงฯ พบว่า ในภาพรวมสามารถด าเนินการได้โดยไม่มีข้อติดขัดในทุกขั้นตอนการด าเนินการจัดจ้าง
เงื่อนไขซึ่งก าหนดให้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพของท้องถิ่น หรือกรณีจ้างผู้ประกอบการไทย จะต้องมี
บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพในท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่สามารถคัดเลือกผู้ประกอบการได้จริง การจัดจ้าง
สามารถด าเนินการได้โดยไม่มีข้อติดขัด และค่อนข้างคล่องตัวเนื่องจากระเบียบได้ให้อ านาจหัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศก าหนดองค์ประกอบ และระยะเวลาการพิจารณา นอกจากนี้ ยังมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้จริง 

 
3.2 ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

 
ตารางท่ี 8  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า

ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

มาตรา 30 
ระเบียบ

กระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

1. มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจ าเป็น โดย
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด
ความจ าเป็น ล้าสมัย หรือไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน 

ใช่ ระเบียบกระทรวงฯ ออกตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 โดยเป็นระเบียบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ฉบับแรกของกระทรวงการ
ต่างประเทศส าหรับส่วนราชการใน
ต่างประเทศในสังกัดของกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

2. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ
หลักสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

ใช่ ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 
(Government Procurement 
Agreement- GPA) 

3. ลดความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกันของ
กฎหมาย 

ใช่ มีความยืดหยุ่นตามกฎหมาย ธรรมเนียม
ปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ 

                                           
4 วราทิพย์ ศุภชวโรจน์. อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์. สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2564. 
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มาตรา 30 
ระเบียบ

กระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

4. ลดความเลื่อมล้ าและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม 

ใช่  

5. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ใช่ เป็นกลไลสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในต่างประเทศในการปกป้อง
คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน
ต่างประเทศ 

6. ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนหรือ
การไม่ปฏิบัติตามจะมีผลให้ต้องรับ
โทษหรือเสียสิทธิหรือกระทบต่อ
สถานะของบุคคลอย่างร้ายแรง 

ไม่น ามาเป็น
ประเด็นในการ

พิจารณาฯ 

เป็นระเบียบที่บังคับใช้กับส่วนราชการใน
ต่างประเทศ 

 
จากการสัมภาษณ์นางสาวเนตรชนก เกษโรจน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 5 พบว่า 

ภาพรวมการใช้ระเบียบกระทรวงฯ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานั้น ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า 
ระเบียบกระทรวงฯ ดังกล่าว ช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในต่างประเทศ
มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากการออกระเบียบกระทรวงฯ ได้มีการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและ
ปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ อาทิ  
การแต่งตั้งบุคคลเดียวกันเป็นกรรมการในหลายคณะ เพราะข้อจ ากัดของจ า นวนข้าราชการ  
การหลีกเลี่ยงไม่ก าหนดราคากลาง เพราะขั้นตอนยุ่งยากและข้อจ ากัดของธรรมเนียมปฏิบัติแต่ละ
ประเทศ การจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าล่วงหน้าตามข้อตกลงของผู้ขายทั้งที่ระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ หรือ  
การจ่ายเงินล่วงหน้าเกินจากอัตราที่ระเบียบก าหนด และในบางกรณีต้องขอให้กระทรวงฯ ท าเรื่อง
ยกเว้นกับหน่วนงานภายนอกซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าและอาจไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผน 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงฯ ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงแนวทางและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น และลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ และไม่สามารถด าเนินการได้แม้จะเพ่ือประโยชน์ของ
ราชการ ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในก็มีความชัดเจนมากขึ้นในการตรวจสอบ ลดปัญหาในเรื่อง
การตีความ หรือการตอบข้อซักถามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ  

                                           
5สัมภาษณ์ เนตรชนก เกษโรจน์, หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง, 27 กรกฎาคม 2564. 
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อย่างไรก็ดี ก็อาจยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปตาม
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นต่างประเทศ หรือการก าหนดราคากลางที่
เป็นไปตามภาวะค่าครองชีพ ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติจะใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิบัติ แต่ไม่ให้ความส าคัญกับ
เรื่องการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิง บางกรณีผู้ปฏิบัติจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
ไม่ครบถ้วน รวมถึงปัญหาการตีความ เช่น การจ่ายเงินมัดจ า หรือการจ่ายเงินล่วงหน้า 

ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมี 
การสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเจตนารมณ์ของการก าหนดระเบียบกระทรวงฯ ดังกล่าว  
 
3.3 ส่วนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
ตารางท่ี 9  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

มาตรา 30 
ระเบียบ

กระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ใช่ ระเบียบกระทรวงฯ ถือว่าเป็นกฎหมายลูกของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และได้รับ
การยกร่างขึ้นโดยอ้างอิงระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก่อนมีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด 

ใช่ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ 
ส่วนราชการในต่างประเทศนับตั้งแต่ระเบียบ
กระทรวงฯ มี ผลบังคับใช้ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงฯ ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
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มาตรา 30 
ระเบียบ

กระทรวงฯ 
หมายเหตุ 

3. ด าเนินการด้วยความสุจริต 
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

ใช่ ระเบียบกระทรวงฯ ได้รับการยกร่างข้ึนโดย
ค านึงถึงหลักการตามมาตรา 8 ของพระราช-
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 เป็นส าคัญ โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
แก่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
ต่างประเทศ และต้องสอดคล้องกับหลักการ 
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ ในองค์ประกอบทุกส่วนของ
ระเบียบกระทรวงฯ  

 
จากการสัมภาษณ์ นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง6 ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ก ากับดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของกระทรวงฯ ในช่วงนับจากระเบียบ
กระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564 ส่วนราชการในต่างประเทศได้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ และคู่มือที่กระทรวงฯ ได้จัดท าขึ้นโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดซื้อ
จัดจ้างในลักษณะโครงการที่มีเงินงบประมาณสูง ไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงการจ้าง
ผู้ออกแบบและควบคุมงาน รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบลงทุน) และเงินนอกงบประมาณ 
ซึ่งในกรณีดังกล่าวส่วนราชการในต่างประเทศจะระมัดระวังและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ 
โดยการปรึกษาหารือกับส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากระเบียบกระทรวงฯ ได้มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันเกือบ 4 
ปีงบประมาณ ก็อาจยังถือว่าเป็นระเบียบใหม่จึงย่อมมีขลุกขลักในการปฏิบัติตามระเบียบในประเด็น
การตีความระเบียบบางข้อ อาทิ ประเด็นราคากลางตามภาวะค่าครองชีพ ซึ่งส่วนราชการใน
ต่างประเทศบางแห่งจัดซื้อน้ ามัน ส าหรับรถยนต์ราชการแต่ละเลยการจัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงราคา
น้ ามันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการปรับขึ้นลง โดยตีความว่า สามารถจัดซื้อได้เลยโดยไม่ต้องก าหนดราคากลาง 
เนื่องจากต้องจัดซื้อตามราคาในวันนั้น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ให้ความส าคัญถึงแม้จะเป็น
ประเด็นเล็กน้อยก็ตาม โดยเน้นย้ ากับส่วนราชการในต่างประเทศทุกแห่งในประเด็นนี้แล้ว รวมถึง
อบรมข้าราชการที่จะหมุนเวียนออกประจ าการในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งกระทรวงฯ จะต้อง

                                           
6 สัมภาษณ์ ต้องฤดี มากบุญ, เอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง, 27 กรกฎาคม 2564. 
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ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศให้
ครอบคลุมประเด็นการตีความที่แตกต่างกันเหล่านี้ เพ่ือให้ส่วนราชการในต่างประเทศถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นอกเหนือจากนี้ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับระเบียบกระทรวงฯ พบว่า กระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติฯ ได้ออกกฎกระทรวง หนังสือเวียน ค าวินิจฉัย การซักซ้อมความเข้าใจ 
ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ จึงควรรวบรวม
และพิจารณาจัดท าแนวทางที่สามารถน าไปปรับใช้กับระเบียบกระทรวงฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระเบียบกระทรวงฯ ต่อไป  

 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

ในบทที่ 4 ผู้ศึกษาจะน าผลการศึกษาในบทที่ 3 มาวิเคราะห์และสรุป เพ่ือตอบค าถาม 
ในการศึกษาที่ตั้งไว้ในประเด็นประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการบริหารพัสดุของระเบียบกระทรวงฯ 
และระดับความยืดหยุ่นและคล่องตัวของระเบียบกระทรวงฯ ซึ่งผลการศึกษาจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการของกระทรวงฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในงานบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศต่อไป 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ระเบียบกระทรวงฯ ด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยการน า (1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจ
และออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และ  
(2) โครงการจัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวี ยงจันทน์  
มาตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ ในแต่ละขั้นตอน ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ไม่มี
ข้อบกพร่องในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการ มีการด าเนินขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงฯ ในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การจัดท าราคากลาง การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ การจัดท า
รายงานขอจ้าง การรายงานผลการจัดจ้าง การท าสัญญา การบริหารสัญญา (การตรวจรับงานแต่ละงวด) 
นอกจากนี้ การด าเนินงานจัดจ้างสามารถด าเนินการได้คล่องตัวเนื่องจากระเบียบกระทรวงฯ ได้ให้
อ านาจหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงกระทรวงฯ ยังได้จัดท าแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้  
ส่วนราชการในต่างประเทศศึกษาท าความเข้าใจก่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝื น 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่า 
ระเบียบกระทรวงฯ เป็นกฎหมายที่จ าเป็น สอดคล้องกับสภาพการณ์ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ
หลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ Government 
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Procurement Agreement: GPA) ลดความขัดแย้งระหว่างกฎระเบียบราชการไทยกับกฎหมาย
ท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ โดยระเบียบกระทรวงฯ ได้เพิ่มความยืดหยุ่นตามกฎหมาย ธรรมเนียม
ปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันทั้งจากผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่น นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงฯ 
ยังเป็นกลไลสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในต่างประเทศในการปกป้องคุ้มครองและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของระเบียบกระทรวงฯ ด้วย พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ผลปรากฏว่า ระเบียบกระทรวงฯ ออกตามมาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้รับการยกร่างขึ้นโดย
อ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
จึงยึดถือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด 
ส่วนราชการในต่างประเทศในฐานะผู้ปฎิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงฯ ก็ได้ด าเนินการตามระเบียบนี้
โดยเคร่งครัด โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ เป็นส าคัญ 
และสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้  

1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของส่วนราชการในต่างประเทศ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่
เหมาะสมและชัดเจน 

2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ หลักการทั้ง 4 ข้อ ปรากฏอยู่ในทุกส่วนของระเบียบกระทรวงฯ 
อาทิ การก าหนดราคากลาง การก าหนดขอบเขตงานคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี การประกาศทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
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ประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ และการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
โดยที่กระทรวงฯ มีส่วนราชการในต่างประเทศทั่วโลกถึง 98 แห่ง และมีการสับเปลี่ยน

หมุนเวียนข้าราชการที่ประจ าการในสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ 
เป็นประจ าปีละ 2 รอบ ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งข้าราชการเหล่านี้จะมี
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ได้แก่ เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ผู้บริหารระดับกลาง จนถึงระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งข้าราชการทุกระดับมีหน้าที่และเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบั ติตาม
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี แม้ว่ากระทรวงฯ ได้มีการจัดอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
ข้าราชการที่จะออกประจ าการในต่างประเทศในทุกระดับอยู่แล้ว แต่การสร้างความเชี่ยวชาญในสายงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและเกิดขึ้นจากการสั่งสม
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) จัดหลักสูตรการอบรมด้านระเบียบกระทรวงฯ ให้เหมาะสมกับข้าราชการที่จะ
หมุนเวียนออกประจ าการในทุกระดับ โดยหากเป็นระดับผู้บริหารต้องเน้นให้มีความรู้และเข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงฯ เพ่ือจะได้สามารถก ากับติดตามและสร้างความเชื่อมั่นในการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการในระดับกลาง และระดับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
จะต้องเน้นให้มีทักษะในการปฏิบัติได้จริงในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุทั่วไป จนถึงการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุที่มีความซับซ้อนเช่นโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม  

2) การพิจารณาจัดส่งข้าราชการไปประจ าการในประเทศที่มีการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าสูง และต้องใช้ระยะเวลาด าเนินโครงการ
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปี ควรพิจารณาข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการและ
สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้จนจบโครงการเพ่ือสร้างความต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงอันเกิดจากขาดความรู้
ความเข้าใจและการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติ/ดูแลโครงการก่อนโครงการจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามปกติ-ตามระบบการหมุนเวียนโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงฯ 
(rotation system) 

3) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมี 
การสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กระทรวงฯ และส่วนราชการในต่างประเทศจะต้องให้
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ความส าคัญกับการส่งมอบงานด้านการบริหารพัสดุให้ละเอียดครบถ้วนในทุกระดับเพ่ือให้  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน 

4) ส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงฯ และส่วนราชการในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งต้องทาบทามขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง 

5) ติดตามและศึกษาแนวโน้มพัฒนาการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement Agreement) 
ขององค์การค้าโลก ตลอดจนแลกเปลี่ยนและศึกษาแนวทางและนโยบายของประเทศต่าง ๆ ที่มี  
ส่วนราชการในต่างประเทศของกระทรวงฯ ตั้งอยู่ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) ปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการใน

ต่างประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป หรือสร้าง
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้ปฏิบัติตีความแตกต่าง
กันให้มีแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติที่ชัดเจน  

2) รวบรวมกฎกระทรวง หนังสือเวียน ค าวินิจฉัย การซักซ้อมความเข้าใจ ซึ่งออกโดย
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพ่ือจัดท าแนวทางที่ปรับใช้กับระเบียบกระทรวงฯ และบรรจุเพ่ิมเติมในคู่มือพร้อมแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน 

3) การย้ าความความส าคัญกับเรื่องการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงส าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่ด าเนินการตามกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
ต่างประเทศ เพ่ือจัดเก็บให้เป็นระบบพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

4) ติดตามความเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลกระทบกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ และพิจารณาประเมินประสิทธิภาพของระเบียบ
กระทรวงฯ ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือประกอบการพิจารณาถึงความจ า เป็นในการแก้ไขระเบียบ
กระทรวงฯ ในอนาคตต่อไป 

5) ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (career path) ให้กับบุคลากรใน
สายงานที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารพัสดุในระดับต่าง ๆ ทั้งในสายงานหลักของ
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กระทรวงฯ คือ นักการทูต และสายงานสนับสนุนที่ต้องออกประจ าการคือเจ้าหน้าที่ธุรการ และสายงาน
ประจ าที่กระทรวงฯ คือนักวิชาการพัสดุ  

 
4.3 บทส่งท้าย 

การบริหารพัสดุภาครัฐเป็นงานบริหารราชการที่ส าคัญงานหนึ่งนอกเหนือจากงานบริหารการคลัง
และงานบริหารบุคคลอันรวมเรียกสั้น ๆ ว่า “เงิน คน ของ” โดยในช่วงปี พ.ศ. 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารพัสดุภาครัฐ กล่าวคือ ได้มีการตรากฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ คือ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ 

นับเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกระทรวงฯ ที่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการบริหาร
พัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ กระทรวงฯ จึงมีนโยบายว่าจะต้องจัดท าระเบียบการบริหารพัสดุ
ของส่วนราชการในต่างประเทศขึ้นภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายของกระทรวงฯ และ
ข้าราชการกระทรวงฯ โดยเฉพาะในมิติด้านการบริหารราชการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในอดีตที่  
การบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศที่ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า การน าระเบียบราชการไทยไปบังคับใช้ในต่างประเทศที่
มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบกฎหมายที่หลากหลายนั้น มีความเป็นไปได้ยากที่จะ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงท าให้ข้าราชการมีความกลัวและหลีกเลี่ยงที่จะต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบริหารพัสดุ โดยข้าราชการบางคนถึงกับปฏิเสธการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง/
ตรวจรับ ซึ่งในหลายกรณีส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของส่วนราชการในต่างประเทศใน
ภาพรวม 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การที่กระทรวงฯ ได้มีระเบียบในด้านการบริหารพัสดุของตนเองเป็น
จุดเปลี่ยนที่ส าคัญ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบต่องานด้านการ
บริหารพัสดุ จึงได้เสนอหัวข้อการศึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยตั้งค าถามว่า (1) ระเบียบ
กระทรวงฯ สามารถแก้ไขข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศได้หรือไม่อย่างไร และ (2) ระดับความยืดหยุ่นและคล่องตัวใน
ระเบียบกระทรวงฯ เพียงพอแล้วหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษาในบทที่ 3 พบว่า ระเบียบกระทรวงฯ ได้ขจัด
ปัญหาในอดีตที่มีข้อจ ากัดและอุปสรรคในการน าระเบียบไทยไปบังคับใช้ในต่างประเทศ และพบว่า 
ระเบียบกระทรวงฯ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในระดับที่น่าพึงพอใจ สอดคล้องกับสมมติฐานที่  
ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้เมื่อก าหนดหัวข้อในการศึกษา  
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สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลให้กับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศในสังกัดของกระทรวงฯ ตลอดจนการเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ที่เป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งในการมีกฎระเบียบเฉพาะของส่วนราชการใน
ต่างประเทศส าหรับงานด้านบริหาร “เงิน คน ของ” ที่จะต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้แก่
กระทรวงฯ และส่วนราชการในต่างประเทศ ในลักษณะของ Foreign Service Act เพ่ือเป็นกรอบ
กฎหมายเฉพาะส าหรับการบริหารราชการในต่างประเทศ 

 
 

 
 
 



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
เอกสารภาษาไทย 
กระทรวงการต่างประเทศ, สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ. ประวัติศาสตร์การทูตไทย. 

กรุงเทพฯ: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ, 2561. 
ต้องฤดี มากบุญ. ปัญหาและข้อจ ากัดในการใช้ระเบียบกฎหมายไทยส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วน

ราชการในต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: การอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง” รุ่นที่ 22 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม, 2561. 

บริษัทริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ ากัด. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด Compliance Audit. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://risklessolutions.com/category/articles-internal-
audit/internal-audit/. 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา.  
เล่ม 135 ตอนที่ 10 ก, 21 กุมภาพันธ์ 2561. 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 27 ก, 
19 เมษายน 2561. 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 
2562. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 72 ก, 31 พฤษภาคม 2562. 

 
เอกสารภาษาอังกฤษ 
World Trade Organization Agreement on Government Procurement. [Online]. Available 

from: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



47 

 

ภาคผนวก ก 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 



48 

 



49 

 



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 

 



71 

 



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 



77 

 



78 

 



79 

 



80 

 



81 

 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 

 
 
  



89 

 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
 

 



90 

 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 



95 

 



96 

 



97 

 



98 

 



99 

 



100 

 



101 

 



102 

 



103 

 



104 

 



105 

 



106 

 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

 



111 

 



112 

 



113 

 



114 

 



115 

 



116 

 



117 

 



118 

 



119 

 



120 

 

 
 
 
  



121 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายภูบดี ลออเงิน 
 
ประวัติการศึกษา รฐัศาสตรบัณฑิต (การต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

-  นักการทูตปฏิบัติการ กรมองค์การระหว่างประเทศ 
-  เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ 
-  เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
-  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 
-  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ 
-  นักการทูตช านาญการ ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
-  นักการทูตช านาญการ กรมการกงสุล 
-  นักการทูตช านาญการพิเศษ ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 

ในต่างประเทศ ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
-  อัครราชทูตที่ปรึกษา ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
 
 


