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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

กระทรวงการตางประเทศมีนโยบายสงเสริมการกอสราง หรือจัดซื้ออาคารที่ทําการ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ หรือบานพักเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญไทยในตางประเทศ
หลังใหม เพื่อทดแทนการเชาหรือทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพเกาและแออัดคับแคบ โดยปจจุบัน
กระทรวงฯ อยูระหวางดําเนินโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตและสถาน-
กงสุลใหญ จํานวนกวา 10 โครงการ และมีแผนที่จะกอสรางหรือจัดซื้ออาคารสําเร็จรูปเพิ่มเติมอีก
ในอนาคต อยางไรก็ดี ที่ผานมาโครงการกอสรางเหลาน้ันตางประสบปญหาความลาชา รวมทั้ง
โครงการกอสรางอาคาร สอท. ณ สิงคโปร

รายงานการศึกษาบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการเรงรัดโครงการ
กอสรางฯ รวมทั้งการเพิ่มจํานวนโครงการกอสรางหรือจัดซื้ออาคารหลังใหมใหมากที่สุดเพื่อใหทัน
ตอความตองการใชงาน ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยจากการศึกษาพบสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางฯ ลาชาตลอดจนทําใหกระทรวงฯ ไมสามารถ
เพิ่มจํานวนโครงการกอสราง/จัดซื้อไดในอัตราที่ควรเปน และมีขอเสนอแนะ ดังน้ี

1. สาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางฯ ประสบความลาชา
1.1 ขอจํากัดดานงบประมาณประจําปปกติ

  1) ขอจํากัดดานงบประมาณประจําปปกติทําใหโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ
สอท. ณ สิงคโปร ลาชาถึงประมาณ 15 ป (เร่ิมออกแบบ พ.ศ. 2538 และเร่ิมกอสราง พ.ศ. 2553)
โดยวิกฤตการณดานเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหกระทรวงฯ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณและ
ตองชะลอการกอสรางออกไปจนถึงป พ.ศ. 2553 และไดสงผลใหโครงการกอสรางในประเทศอ่ืนๆ
ลาชาดวย

2) ขอจํากัดในการใชเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลังไดเคยอนุญาตใหกระทรวงการ
ตางประเทศนําเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการกงสุลรอยละ 20  เปนคากอสราง/จัดซื้ออาคาร แตก็มี
เงื่อนไข 2 ประการ คือ ใหหักเงินดังกลาวเฉพาะระหวางปงบประมาณ 2547 – 2551 และใหนําไป
ใชสําหรับการจัดซื้อ/กอสรางเฉพาะ เพื่อทดแทนการเชา หรือใชในการกอสรางอาคารในกรณีที่มี
การจัดซื้อที่ดินเปลาไวแลวเทาน้ัน หลงัปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังไมเห็นชอบให
ขยายเวลา กระทรวงการตางประเทศจึงขาดแหลงเงินงบประมาณในสวนน้ีไป
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 1.2 ขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย
เมื่อไดลงมือกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปรจริง ในป 2553 ปรากฏวา

การกอสรางตองประสบความลาชาอีกคร้ัง โดยผูรับเหมาอางปญหาในสวนของแบบกอสรางทําให
ไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ ของสิงคโปรลาชา ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทสถาปนิกไทยไม
เชี่ยวชาญในกฎระเบียบการกอสรางของสิงคโปร ขอจํากัดลักษณะน้ีมีผลใหเกิดความลาชาในการ
ขอใบอนุญาตสําหรับโครงการกอสรางอาคาร สอท./สกญ. ในประเทศอ่ืนๆ เชนเดียวกัน

1.3 ขอจํากัดดานกฎระเบียบราชการไทย
ขอจํากัดดานกฎระเบียบขอบังคับภายในประเทศ ทําใหเกิดความไมคลองตัว และได

สงผลใหโครงการอ่ืน ๆ ประสบความลาชา และมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เพราะถึงแมเปนการดําเนิน
การในตางประเทศ ก็ยังตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ และอ่ืน ๆ
ซึ่งบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการจัดจางในตางประเทศ

1.4  ขอจํากัดดานกฎ/ระเบียบขอบังคับในตางประเทศ
ความเขมงวดของหนวยราชการสิงคโปรเปนอุปสรรคที่สงผลใหการกอสรางประสบ

ความลาชา ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการนับต้ังแตการร้ือถอนอาคารหลังเดิม จนถึงกอนที่สอท.
จะยายเขาใชอาคารจะตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานตางๆ เปนระยะๆ กวา 60 รายการ ขณะที่
ในประเทศอ่ืน ๆ ที่พัฒนาแลวลวนมีระเบียบขอบังคับในการกอสรางอาคารที่มีความเขมงวดเชนกัน
                 1.5 ขอจํากัดดานบุคลากรและโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบ แบงเปน 2 สวน
                       1) ขอจํากัดของบุคลากรสวนที่ประจําอยูที่สถานที่กอสราง คือการที่กระทรวงฯ
ไมสามารถสงเจาหนาที่จากสวนกลางไปชวยบริหารโครงการฯ
                      2) ขอจํากัดของบุคลากรที่ประจําอยูในประเทศไทย คือสวนจัดหาและบริหารทรัพยสิน

ในตางประเทศ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีขาราชการทั้งสิ้นเพียง 8 คน และแบงการทํางาน
เปน 2 ฝายหลักเทาน้ัน คือ ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร และฝายเชาอาคาร บริหารครุภัณฑ
และปรับปรุงซอมแซมอาคาร

2. ขอเสนอแนะ
2.1 การแกไขปญหาขอจํากัดดานงบประมาณ

1) การต้ังคําของบประมาณรายจายประจําปปกติเพิ่มเติม
กระทรวงฯ ควรผลักดันใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปในสวนน้ี

ใหเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยคือใหสามารถกอสรางหรือจัดซื้ออาคารสอท./ สกญ. ไดปละประมาณ 3 แหง
โดยควรดําเนินยุทธวิธี “lobby” หนวยงานและผูเกี่ยวของใน 5 ระดับคือ ระดับภายในกระทรวงฯ
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ระดับกระทรวงอ่ืนๆ ที่มีสํานักงานผูแทนในตางประเทศ ระดับสํานักงบประมาณและ
กระทรวงการคลัง ระดับรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) และระดับรัฐสภา

2) การขอร้ือฟนใช เงิน 20% เปนคากอสรางหรือจัดซื้ออาคาร
ควรมีการเจรจากับกระทรวงการคลัง เพื่อขอใหร้ือฟนใชเงิน 20% หรือมากกวา

20% อีกคร้ังหน่ึง อีกอยางนอย 5 ปงบประมาณ
3) การขอใชเงินนอกงบประมาณของกระทรวงอ่ืนๆ
4) การใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน ๆ เชนรายไดจากการขายที่ดิน หรืออาคาร

สอท./สกญ. ในตางประเทศที่เลิกใชประโยชนแลว หรือเงินรายไดจากการใหเชาหรือจัดหา
ประโยชนในอสังหาริมทรัพยของรัฐบาลไทยในตางประเทศ

2.2  การแกไขปญหาขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย
อาจพิจารณาใชวิธีตาง ๆ ดังน้ี

1) การใหบริษัทสถาปนิกไทยออกแบบเพียงในขั้นแนวความคิด (conceptual design)
2)  การใชวิธีจางบริษัทผูรับเหมากอสรางทองถิ่นแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key)

หรือใชวิธีทําสัญญาแบบเหมารวมออกแบบกอสราง (Design-Build)
3)  การใหกระทรวงฯ มีสิทธิ์ในการรวมคัดเลือกบริษัทสถาปนิกทองถิ่นที่จะเปน

หุนสวนกับบริษัทสถาปนิกไทย และการแบงเน้ืองานออกแบบ
4) การวาจางใหหนวยราชการอ่ืนๆ เชนกรมโยธาธิการฯ หรือคณะสถาปตยกรรม-

ศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหเปนผูออกแบบอาคาร
                         5) การจัดต้ัง “แผนกออกแบบและบริหารโครงการกอสรางอาคาร” ขึ้นภายใน
กระทรวงฯ

 2.3 การแกไขปญหาขอจํากัดดานระเบียบขอบังคับภายในประเทศ และในตางประเทศ
แนวทางการแกไขปญหา ไดแก

1) การขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ เฉพาะรายเปนกรณีพิเศษ เชนในเร่ือง
อัตราคาออกแบบ/ควบคุมงาน

2) การปรับปรุงแกไขระเบียบที่มีอยู และการจัดทําระเบียบการบริหารพัสดุใน
ตางประเทศแยกเปนเอกเทศออกจากระเบียบพัสดุโดยทั่วไป

3) การศึกษาระเบียบทองถิ่นใหเขาใจในระดับหน่ึงกอนเร่ิมโครงการฯ
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2.4  การแกไขปญหาขอจํากัดดานบุคลากรในสวนของกระทรวงการตางประเทศ
1) แนวทางการแกไขปญหาขอจํากัดบุคลากรสวนที่ประจําอยูที่สถานที่กอสราง

คือการจัดสงเจาหนาที่จากสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินไปประจําที่ สอท./สกญ. ในระหวางที่มี
การดําเนินโครงการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมขนาดใหญและมูลคาสูง

2) การแกไขปญหาขอจํากัดบุคลากรสวนที่ประจําอยูในประเทศไทย อาจกระทํา
ไดดวย

(1) เพิ่มจํานวนขาราชการสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศอีก
อยางนอย 1 เทาตัวโดยควรรับสถาปนิก วิศวกร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย และการบริหารจัดการ
อาคาร (facility management) ดวย และควรใหบุคลากรเหลาน้ีบางสวนเปนลักษณะ home based

(2) ยกระดับสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศขึ้นเปน “สํานัก”
และภายในสํานักแบงเปนสวนตาง ๆ ใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน

(3) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ
เปนที่ปรึกษา
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กิตติกรรมประกาศ

ผูเขียนขอขอบพระคุณนายมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และผูบริหาร
กระทรวงการตางประเทศ เปนอยางสูงที่ไดกรุณาอนุมัติใหผูเขียน เขารับการอบรมในหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555

และขอบคุณบุคคลตาง ๆ ที่ไดใหความอนุเคราะหและความชวยเหลือในดานตาง ๆ ดังน้ี
ขอขอบพระคุณนายนพปฎล คุณวิบูลย รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเคยดํารง

ตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และนางตองฤดี มากบุญ ผูอํานวยการสวนจัดหาและบริหาร
ทรัพยสินในตางประเทศ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ตลอดจนบุคคลทานอ่ืน ๆ ที่ผูเขียนได
สัมภาษณที่ไดกรุณาใหขอมูล และขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถาน-
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และโครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
ไทยในประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอรายงานฉบับน้ี

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สมพร  แสงชัย ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู
และเอกอัครราชทูต จันทรทิพา ภูตระกูล คณะอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งจนทําใหรายงานฉบับน้ีสําเร็จและผานการประเมิน

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ผูเขาอบรมทุกทานที่เปนกําลังใจใหซึ่งกันและกันในการทํารายงาน
การศึกษาโดยเฉพาะนางสาวมรกต ศรีสวัสด์ิ อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผูแทนถาวร ณ กรุงจาการตา
ที่ไดกรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ซึ่งผูเขียนไดใชในการศึกษาฉบับน้ี

ขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ที่ไดใหความเอ้ือเฟอดานสถานที่และอุปกรณในการจัดพิมพ
รายงาน

 ทายที่สุด ขอขอบคุณนายธีรวัฒน ภูมิจิตร ผูอํานวยการสถานบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่สถาบันทุกทาน โดยเฉพาะนางสาวชไมพร ตันติเวสส
ผูรับผิดชอบการบริหารหลักสูตรในภาพรวม นางพรสุข ศานติกรถาวร ผูประสานงานกิจกรรมนอก
สถานที่และการศึกษาดูงานตางจังหวัด และนางจินตนา พัฒนกิจ ผูประสานภาคการบรรยายและดู
งานในตางประเทศ ที่ไดทุมเทแรงกาย แรงใจ และสติปญญาในการจัดการอบรมจนเปนผลสําเร็จ
เปนที่ประทับใจและประโยชนตอผูรับการอบรมทุกคน
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 สภาพและปญหา
1.1.1 การกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ สิงคโปร บนที่ดินเลขที่ 370

ถนนออรชารด (Orchard Road) ซึ่งกําลังดําเนินอยูและกําหนดแลวเสร็จสมบูรณในเดือนธันวาคม
2555 เปนโครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศที่ใชเวลาในการ
ดําเนินการยาวนานที่สุด คือถึงประมาณ 17 ป นับต้ังแตมีการลงนามในสัญญาจางออกแบบเมื่อวันที่
25 กันยายน 2538 และใชงบประมาณสูงสุดเทาที่กระทรวงการตางประเทศเคยดําเนินการมาสําหรับ
โครงการกอสรางในตางประเทศ คือทั้งสิ้น 909,718,892 บาท (รวมคาออกแบบ/คาควบคุมงาน)

(ทั้งน้ีดําริในการกอสรางอาคาที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร หลังใหม ยังไมรวมถึงที่
กอนหนาน้ีเมื่อป พ.ศ. 2533 ไดมีความพยายามที่จะพัฒนาที่ดินแปลงน้ีในเชิงพาณิชย เน่ืองจากต้ังอยู
ในทําเลศูนยการคาที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร โดยกระทรวงฯ ไดกําหนดเงื่อนไขใหผูที่ไดรับ
สิทธิ์ในการพัฒนาที่ดิน ใหกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. หลังใหมใหดวย แตโครงการพัฒนาเชิง
พาณิชยดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในที่สุด)

ความลาชาในการดําเนินโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร
หลังใหม ต้ังแตไดมีการออกแบบไวเมื่อ พ.ศ. 2538 ไดสงผลกระทบตอ สอท. ณ สิงคโปร ดังน้ี

1) ทําใหสอท. ณ สิงคโปร ขาดโอกาสในการมีอาคารที่ทําการหลังใหมที่มีความ
ภูมิฐาน ทันสมัย และสามารถตอบสนองภารกิจของสอท. ภายในเวลาที่เหมาะสม

อาคารที่ทําการสอท. ณ สิงคโปร หลังปจจุบัน ซึ่งสูง 2 ชั้น ตลอดจนกลุมบานพัก
อาศัยดานหลังที่มีลักษณะเปนบังกาโลอีก 5 หลัง สรางแลวเสร็จต้ังแตป พ.ศ. 2501  หรือ 54 ป
มาแลว มีสภาพเกาทรุดโทรม แออัดคับแคบมาก และไมสามารถรองรับสํานักงานตาง ๆ ของทีม
ประเทศไทยในสิงคโปร ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 7 สํานักงานไดทั้งหมด (7 สํานักงานดังกลาว ไดแก
กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ ทหารอากาศ และทหารบก  สํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ สํานักงานแรงงานไทยฯ และสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวฯ)
สภาพอาคารโดยทั่วไปไมสมศักด์ิศรี/ฐานะการเปนสํานักงานผูแทนประเทศไทยในสิงคโปร ซึ่งเปน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีนัยในการแขงขันกับประเทศไทยในดานตาง ๆ
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ทั้งน้ี ตามขอเท็จจริง สอท. ณ สิงคโปร ควรจะมีอาคารที่ทําการหลังใหมมาต้ังแต
ประมาณ 20 ปที่แลว ความลาชาในการกอสรางอาคารหลังใหมทําใหสอท. ณ สิงคโปร สูญเสีย
โอกาสในการมีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของสอท. ที่เพิ่มมากขึ้น และ
สงเสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาของชาวสิงคโปร และตางชาติ ตลอดจน
ใหบริการดานการกงสุลและคุมครองชวยเหลือแรงงานไทยไทยในสิงคโปร ซึ่งมีอยูถึงจํานวน
ประมาณ 47,000 คนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) ทําใหตองใชงบประมาณคากอสรางเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก
ความลาชาในการดําเนินการทําใหทางราชการตองจายงบประมาณคากอสราง

เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเมื่อป พ.ศ 2538 ซึ่งเปนปที่กระทรวงฯ วาจางออกแบบอาคารที่ทําการ
สอท. ณ สิงคโปร และอาคารสวนควบอ่ืน ๆ (อันไดแก อาคารฝายกงสุล ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ
และบานพักอีก 2 หลัง สําหรับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ) ไดมีการประเมินคากอสรางไวที่เพียงประมาณ 150 ลานบาท แตตอมาในป พ.ศ. 2553
เมื่อมีการวาจางกอสรางจริง ราคาคากอรางไดเพิ่มขึ้น 6 เทาตัว กลายเปน 872,738,400 บาท

3) ทําใหตองเสียเวลาและงบประมาณในการปรับปรุงแกไขแบบที่ออกไวต้ังแต
16 ปที่แลว ใหเปนไปตามกฏระเบียบทองถิ่นในปจจุบัน

แบบอาคารที่ทําการสอท. ณ สิงคโปร ไดมีการออกไวและตรวจรับพรอมจาย
คาจางใหแกบริษัทสถาปนิก คือ บริษัท นนท-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง แลวต้ังแตป 2538-
2539 แตมิไดกอสรางทันทีหลังจากน้ันเน่ืองจากประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติการณดาน
เศรษฐกิจในป 2540  จนกระทั่งป 2553 เมื่อสถานะการเงินการคลังของประเทศดีขึ้นจึงไดมีการนํา
แบบดังกลาวมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมในการใชงานปจจุบัน กอนทําการวาจางผูรับเหมา
และเร่ิมการกอสรางเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 หรือประมาณ 15 ปหลังจากการออกแบบ โดยเมื่อนํา
แบบมากอสรางจริง พบวาแบบอาคารที่ทําการ สอท. หลังใหมไมทันยุคสมัยในบางสวน มีหลายจุด
ไมสอดคลองกับกฏระเบียบของทางการสิงคโปรทั้งในสวนที่กําหนดมานานแลว หรือที่มีการ
กําหนดขึ้นใหมเปนจํานวนมากในชวง 15 ปที่ผานมา สงผลใหโครงการเกิดความลาชา และเสีย
งบประมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งทําใหสอท. ตองใชเวลาในการชวยประสานและโนมนาว (lobby) ทางการ
ทองถิ่นในทุกระดับ เพื่อใหการอนุโลมหรือเรงรัดการออกใบอนุญาตดานตางๆ เพื่อมิใหโครงการ
ประสบความลาชามากกวาที่จําเปน

1.1.2 ความลาชาของโครงการกอรางอาคาร สอท. ณ สิงคโปร เปนการสะทอนปญหาใน
ภาพรวมในระดับกระทรวงฯ โดยที่ผานมาโครงการกอสราง หรือจัดซื้ออาคารที่ทําการ สอท./สกญ.
ไทยในประเทศอ่ืน ๆ สวนใหญประสบความลาชา ไมสามารถตอบสนองทันความตองการใชงาน
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ของ สอท./สกญ. เชนเดียวกัน สงผลให สอท./สกญ. จํานวนมากประสบปญหาดานสถานที่
เชนเดียวกับสอท. ณ สิงคโปร

ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีสํานักงานในตางประเทศทั่วโลก อันไดแก
สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวร สถานกงสุลใหญ และสํานักงานการคาฯ (ไทเป) ทั้งหมด
94 แหงใน 65 ประเทศ  แตละแหงมีอสังหาริมทรัพยในครอบครองอยางนอย 2 หลัง คือ อาคาร
ที่ทําการ (Chancery/Consulate General) เปนที่ต้ังสํานักงาน และบานพักเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ
(Residence) โดยแบงเปนอาคารที่ทางการไดกอสราง/จัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์แลว และเปนการเชา ดังน้ี

1) อาคารที่ทําการ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตางประเทศไดกอสรางหรือจัดซื้อ
เปนกรรมสิทธิ์แลวทั้งสิ้น 51 แหง และยังคงเชาอยู 43 แหง

2) บานพักเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตางประเทศได
กอสรางหรือจัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์ แลวทั้งสิ้น 54 แหง และยังคงเชาอยู 40 แหง

1.1.3 ที่ผานมา อาคารที่ทําการ และบานพักเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญที่ยังเชาอยูจํานวน
83 แหง เปนภาระดานงบประมาณคาเชาตอกระทรวงการตางประเทศ ถึงปละประมาณ 400 ลาน
บาท  โดยจํานวนเงินดังกลาวยังไมรวมคาเชาของหนวยราชการอ่ืน ๆ ที่มีสํานักงานในตางประเทศ
เชน สํานักงานผูชวยทูตทหาร สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  สํานักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) เปนตน ในขณะเดียวกัน ในสวนของอาคารที่ถึงแมกระทรวงฯ ไดกอสราง
หรือจัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์แลวหลายแหงเชน สอท. ณ สิงคโปร ก็ประสบปญหาตาง ๆ ไดแก
                     1) สภาพอาคารเกาชํารุดทรุดโทรมเกินกวาจะสามารถปรับปรุงซอมแซม หรือไม
คุมคาที่จะปรับปรุงซอมแซม สมควรที่จะร้ือทิ้งแลวกอสรางอาคารหลังใหม โดยขณะน้ีอาคารที่ทํา
การ/บานพักเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญทั่วโลกกวา 30 แหง มีอายุการใชงานเกิน 30 ป เชน
อาคารสอท. ณ สิงคโปร กรุงโตเกียว กรุงปกกิ่ง กรุงนิวเดลี เปนตน สภาพอาคารของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเหลาน้ันไมเหมาะสมสําหรับการใชงานตอไป ไมสมศักด์ิศรีและ
ฐานะการเปนสํานักงานผูแทนรัฐบาลไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันเอง

2) พื้นที่ใชสอยทั้งภายในและภายนอกอาคารแออัดคับแคบ ไมสามารถตอบสนอง
ภารกิจดานตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ คณะผูแทนถาวร ตลอดจนไม
สามารถใหสํานักงานของสวนราชการอ่ืน ๆ ที่มีสํานักงานในตางประเทศ เขามาอยูภายในอาคาร
หรือบริเวณเดียวกันเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานทั้งหมดภายใต
นโยบายทีมประเทศไทย และเพื่อเปนการใหบริการแกบรรดานักธุรกิจ นักลงทุน นักทองเที่ยว หรือ
คนไทยที่ทํางาน/อาศัยในตางแดน หรือประชาชนทั่วไปในลักษณะ “one stop service” ตลอดจน
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เพื่อเปนการประหยัดเงินงบประมาณเน่ืองจากหากสํานักงานตาง ๆ  ต้ังอยูภายในอาคาร หรือ
สํานักงานเดียวกันก็สามารถใช (share) อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองมือตาง ๆ รวมทั้งยานพาหนะ
หรือแมกระทั่งลูกจางทองถิ่นรวมกันได

อน่ึง หนวยราชการอ่ืน ๆ ที่มีสํานักงานในตางประเทศมีทั้งสิ้น 13 หนวยงาน
ไดแก กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ)
กระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมศุลกากร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย (สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ สังกัดกรมสงเสริมการสงออก) กระทรวงยุติธรรม
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงาน
ที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ

3) ทําเลที่ต้ังปจจุบันไมเหมาะสมตอการรักษาความปลอดภัย หรือไมสะดวกตอ
ผูมาติดตอราชการ โดยเฉพาะในภาวะการณปจจุบันที่มีภัยคุกคามจากการกอการรายสูง เชน อาทิ
อาคารสถานกงสุลใหญ ณ นครเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย เคยไดรับคําแนะจากทางการ
ประเทศซาอุดิอาระเบียวาที่ต้ังสถานกงสุลใหญฯ ซึ่งแวดลอมดวยชุมชนมีความลอแหลมตอการ
รักษาความปลอดภัย และกรณีในประเทศปากีสถานซึ่งเกิดเหตุการณกอการรายเปนประจํา ปจจุบัน
อาคารที่ทําการและบานพักเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ยังคงเชาอยูภายนอกเขต Diplomatic
Enclave จึงจําเปนที่จะตองมีการยายที่ทําการ/บานพักเอกอัครราชทูต ตลอดจนบานพักขาราชการ
ทั้งหมดเขาไปอยูใน Diplomatic Enclave ซึ่งทางการปากีสถานไดวางระบบการรักษาความปลอดภัย
อยางเขมงวด

1.1.4 ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศ อยูระหวางดําเนินโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ
สอท./สกญ. หลังใหมจํานวนกวา 10 โครงการ และมีแผนที่จะกอสรางหรือจัดซื้ออาคารสําเร็จรูป
เพิ่มเติมอีกในอนาคตหากเงื่อนไขอํานวย และเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของ ฯพณฯ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล) ซึ่งตองการสนับสนุนให
กระทรวงฯ จัดซื้อทรัพยสินในตางประเทศใหมากขึ้นทั้งในสวนของทําเนียบ ออท. และอาคาร
สํานักงาน

อยางไรก็ดี ที่ผานมาโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท./สกญ. ในตางประเทศเกือบ
ทั้งหมดโดยเฉพาะในประเทศอาเซียน และประเทศยุทธศาสตรของไทย เชน อินโดนีเซีย ญ่ีปุน
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อินเดีย และจีน หรือประเทศสถานการณพิเศษ เชน ปากีสถาน ตางประสบปญหาความลาชา
เชนเดียวกับโครงการกอสรางอาคาร สอท. ณ สิงคโปร และไมสามารถมีโครงการใหมๆ เกิดขึ้น
ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งทําใหไมทันตอการใชงาน โดยหากแนวโนมยังคงเปนอยางน้ีตอไป อาจตอง
ใชเวลาอีกอยางนอยประมาณ 50 – 60 ป กระทรวงฯ จึงจะสามารถกอสรางหรือจัดซื้ออาคารหลัง
ใหมเพื่อทดแทนอาคารประมาณ 80 หลังที่กลาวมาขางตนได

ทั้งน้ี การกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร เปนหน่ึงในตัวอยางโครงการที่ประสบ
ปญหาความลาชาซึ่งสงผลลบประการตางๆ ตามที่กลาวมาขางตน ประสบการณและบทเรียนที่ได
จากการดําเนินโครงการกอสรางอาคาร สอท. ณ สิงคโปร นาจะเปนประโยชนสําหรับการดําเนิน
โครงการลักษณะเดียวกันน้ีของกระทรวงฯ ในอนาคต รวมทั้งการจัดซื้ออาคารใหมเพื่อใหทันและ
เพียงพอกับความตองการใชงานตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเรงรัดโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท./สกญ.

ที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันและที่จะดําเนินการในอนาคต โดยศึกษาจากกรณีโครงการกอสราง
อาคารที่ทําการ สอท.  ณ สิงคโปร

1.2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางสําหรับกระทรวงการตางประเทศในการเพิ่มจํานวนโครงการ
กอสรางอาคารหลังใหม หรือจัดซื้ออาคารสําเร็จรูปสําหรับ สอท./สกญ. ในตางประเทศใหมากที่สุด
ในอนาคตเพื่อใหทันตอความตองการใชงานประเทศตาง ๆ

1.2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสราง “สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินใน
ตางประเทศ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศ”  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการโครงการกอสราง/จัดซื้ออาคารในตางประเทศ

1.3. ขอบเขตการศึกษา
1.3.1  ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุปญหาความลาชาของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ

สอท. ณ สิงคโปร และแนวทางแกไข
1.3.2 ศึกษาและวิเคราะหปญหา/อุปสรรคของกระทรวงการตางประเทศในการเรงรัด หรือ

เพิ่มจํานวนโครงการกอสราง/จัดซื้ออาคาร สอท./สกญ. ในตางประเทศในภาพรวม และแนวทาง
การแกไข

1.3.3 ศึกษาและวิเคราะหจุดออน/จุดแข็งของโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยสินในตางประเทศของกระทรวงฯ และแนวทางการปรับปรุง
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1.4. ระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 สํารวจขอมูล/ความคิดเห็นของอดีตเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร บุคคลและเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของกับโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร รวมทั้งประมวลจากประสบการณ
ของผูเขียนในฐานะเจาหนาที่ผูประสานงานโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร และ
เคยปฏิบัติงานในสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ

1.4.2 สํารวจขอมูล/ความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยสินใน
ตางประเทศของกระทรวงฯ และผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการดานการบริหารโครงการกอสรางและ
วิศวกรรม/สถาปตยกรรม

1.4.3 ประมวลจากเอกสารที่เกี่ยวของ

1.5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.5.1 ทําใหไดรับทราบวิธีการทําใหโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท.สกญ. ที่กําลัง

ดําเนินการอยู หรือที่จะดําเนินการในอนาคตสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคเร็วขึ้น
1.5.2 ทําใหไดรับทราบแนวทางการเพิ่มจํานวนโครงการกอสราง/จัดซื้ออาคาร สอท./สกญ.

หลังใหมเพื่อใหทันตอความตองการใชงาน
1.5.3 ทําใหทราบแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร

ทรัพยสินในตางประเทศ (สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ สํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน) เพื่อรองรับการบริหารโครงการกอสราง/จัดซื้ออาคาร สอท./สกญ. ที่จะเพิ่มมากขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา

2.1 แนวคิด ทฤษฎี
ในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแกไขความลาชาในการกอสรางอาคารสถานทูตไทย

ในตางประเทศ : กรณีศึกษาโครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ สิงคโปร น้ี
ผูเขียนไดใชการประเมินผลแบบ CIPP (CIPP Evaluation Model) เปนทฤษฎีในการศึกษา เพื่อ
ประเมินหาสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ประสบความ
ลาชา ตลอดจนโครงการกอสรางอาคาร  สอท. ไทยในประเทศอ่ืน ๆ ที่ผานมาหรือที่กําลังดําเนินอยู
ซึ่งประสบปญหาความลาชาเชนเดียวกัน และไดสงผลลบนานับประการดังเชนที่กลาวในบทที่ 1
โดยจะทําการประเมินผลในแตละขั้นตอนวามีจุดออนจุดแข็งอยางไร พรอมเสนอแนวทางการแกไข
ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการประเมินน้ีเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารโครงการ
กอสรางอาคารสถานทูตไทยในตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลมากที่สดุ

2.1.1 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Evaluation Model) เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น

โดย Mr. Daniel L. Stufflebeam และทีมงานแหง Ohio State University เปนคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ.
1966 และตอมามีการปรับปรุงรูปแบบจํานวน 5 คร้ัง คร้ังสุดทายเมื่อป ค.ศ. 2007 โดยทฤษฎีน้ีเปน
แนวทางการประเมินโครงการ (programs, projects) บุคลากร (personnel) สินคา (products) องคกร
หรือสถาบัน (institutions) และระบบตาง ๆ โดย CIPP กําหนดประเด็นการประเมินออกเปน
4  ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

1)  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาหลักการ เหตุผล และความจําเปนที่ตองดําเนิน

โครงการ ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปนอยู โดยการประเมินในสวนน้ีเปรียบเสมือนการต้ังคําถามวา
“เรามีความจําเปนตองดําเนินการอะไร” (What needs to be done?)

         2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ ยุทธศาสตรและ

แผนงาน (strategies and work plans) ของโครงการ และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการ
ดําเนินการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ โดยการประเมินในสวนน้ีเปรียบเสมือนการ
ต้ังคําถามวา “เราจะดําเนินการอยางไร” (How should it be done?)
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          3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูล

ในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ใน
โครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเปนประโยชน
อยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง(strengths) และจุดดอย (weakness) ของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว โดยการประเมิน
ในสวนน้ีเปรียบเสมือนการต้ังคําถามวา “ไดมีการดําเนินการตามที่วางแผนไวหรือไม” (Is it being
done as planned?)

          4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ

หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการ  โดยการประเมินในสวนน้ีเปรียบเสมือนการต้ังคําถามวา “โครงการประสบความสําเร็จ
หรือไม” (Did it succeed?)

ทั้งน้ี ในการปรับปรุงทฤษฎีคร้ังที่ 5 (fifth installment of CIPP model) Mr. Stufflebeam
ไดจัดทํา คูมือ CIPP Evaluation Checklist จํานวน 10 หัวขอสําหรับใชในการประเมิน ไดแก

1. Contractual Agreements เปนการจัดทําขอตกลงหรือความเขาใจกอนการประเมิน
ระหวางผูประเมิน (evaluator) กับลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ (client/stakeholder)
ในเร่ืองตาง ๆ อาทิ ขอบขายของงานประเมิน ระยะเวลาการประเมิน รูปแบบการจัดทํา/การเสนอผล
ประเมิน และคาใชจายในการประเมิน เปนตน

2. Context Evaluation เปนการประเมินเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมตามที่กลาวมาแลว
3. Input Evaluation เปนการประเมินเกี่ยวกับปจจัยนําเขาตามที่กลาวมาแลว
4. Process Evaluation เปนการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการตามที่กลาวมาแลว
5. Impact Evaluation เปนการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลลัพธตอกลุมเปาหมาย

(target audience หรือ beneficiaries)
6. Effectiveness Evaluation เปนการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพของโครงการ หรือ

ผลลัพธทั้งในทางบวกและทางลบ
7. Sustainability Evaluation เปนการประเมินกิจกรรมและความสําเร็จของโครงการเพื่อ

พิจารณาวาควรที่จะดําเนินการตอไปอยางยั่งยืนหรือไม (to identify successes or activities that
should and could be sustained)
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8. Transportability Evaluation เปนการประเมินวาการดําเนินโครงการน้ีจะสามารถนําไป
ประยุกตใชกับโครงการอ่ืน ๆ หรือที่อ่ืน ๆ ไดหรือไม

9. Metaevaluation เปนการประเมินผลวิธีการประเมินวาเหมาะสมหรือประสบผลสําเร็จ
หรือไม (assessment of the evaluation)

10. The Final Synthesis Report  เปนการรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด (evaluation
findings) เพื่อแจงใหผูเกี่ยวของทราบถึงสิ่งที่ไดพยายามดําเนินการ สิ่งที่ไดกระทํา ผลลัพธ
ตลอดจนบทเรียนที่ไดรับ (to inform the full range of audiences about what was attempted, done
and accomplished ; what lessons were learned)

ทั้งน้ีโดย Mr. Stufflebeam ระบุวาจากจํานวน 7 หัวขอของแนวทางการประเมินขางตน
คือขอ 2-8 ผูประเมินสามารถเลือกใชเพียงบางหัวขอ หรือสลับลําดับ หรือดําเนินการไปพรอม ๆ กัน
ก็ได

2.2 สรุปกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา
ผูเขียนไดเลือก 4 จาก 7 หัวขอที่เห็นวาเหมาะสมสําหรับการประเมินโครงการกอสราง

อาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร และโครงการกอสรางลักษณะใกลเคียงกัน
เพื่อคนหา (identify) สาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางประสบปญหาความลาชา และแนวทาง
ปรับปรุงแกไข ซึ่งก็ตรงกับปรัชญาของทฤษฎี CIPP Evaluation ที่มีวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด
คือการประเมินน้ี “มิใชเพื่อการพิสูจน แตเพื่อเปนการปรับปรุง” (the evaluation’s most important
purpose is not to prove, but to improve) ดังน้ี

2.2.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
ประเมินหลักการ เหตุผลและความจําเปนในการกอสรางอาคารที่ทําการ

สอท. ณ สิงคโปร หลังใหม และสภาพแวดลอมโดยทั่วไป เชน ความเพียงพอของบประมาณ
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการกอสรางฯ ระเบียบราชการไทย และระเบียบขอบังคับ
ทองถิ่นในสิงคโปรที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร

2.2.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)
เพื่อประเมินเร่ืองการวางแผน และยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการกอสราง

2.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เพื่อประเมินการการนําแผนงานมาปฏิบัติจริง (implementation) เพื่อคนหาวาสาเหตุ

ใดโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร และโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลัษณะใกลเคียงกัน
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จึงประสบความลาชา บทเรียนที่ไดรับ และแนวทางการแกไขเพื่อเรงรัดใหโครงการที่กําลังดําเนิน
อยู หรือจะดําเนินการในอนาคต ใหแลวเสร็จตามแผน อีกทั้งสามารถเพิ่มจํานวนโครงการกอสราง
หรือจัดซื้ออาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ หลังใหมใหทันตอความตองการ
ใชงานดวย

2.2.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
เพื่อประเมินวาผลงานกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร

หลังใหมประสบความสําเร็จเปนไปตามแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ และคุณลักษณะ
(designs, bill of quantity and specifications) ที่ไดกําหนดไวตามสัญญาจางเหมากอสราง ตลอดจน
สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต
ณ สิงคโปร ไดหรือไมอยางไร



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 หลักการ เหตุผลความจําเปนในการกอสรางอาคารท่ีทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
หลังใหม และในประเทศอื่น ๆ หรือ การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)

3.1.1 อาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร หลังปจจุบัน เปดใชงานมาต้ังแต
ป พ.ศ. 2501 หรือประมาณ 54 ปมาแลว อาคารมีสภาพเกาทรุดโทรมตามอายุการใชงาน ที่ผานมา
ตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมเปนระยะ ๆ และทีส่ําคัญคือสภาพแออัดคับแคบ
ไมสามารถรองรับหนวยราชการไทยในสิงคโปรไดทั้งหมด คือจากในอดีตที่มีเพียง 2 สํานักงาน
(กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงพาณิชย) กลายเปน 7 สํานักงานในปจจุบัน ไดแก กระทรวง
การตางประเทศ สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ ทหารอากาศ และทหารบก สํานักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ สํานักงานแรงงานไทยในสิงคโปร และสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวฯ  กอปรกับ
สภาพอาคารไมสมศักด์ิศรี/ฐานะการเปนสํานักงานผูแทนประเทศไทยในสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่สําคัญในเอเชีย จึงมีความจําเปนที่จะตองกอสราง
อาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร หลังใหม การมีอาคาร สอท. ที่มีความภูมิฐานและทันสมัย จะเปน
การชวยเสริมสรางภาพลักษณ และความเชื่อมั่นในประเทศไทย ตลอดจนเอ้ืออํานวยในการชักชวน
นักลงทุนหรือนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรและตางชาติใหเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหลาน้ี
ก็เปนเหตุผลของการดําเนินโครงการกอสรางอาคาร สอท./สกญ. ใหญไทยในประเทศอ่ืน ๆ
เชนเดียวกัน รวมทั้งเหตุผลเพื่อทดแทนการเชา ซึ่งเปนภาระงบประมาณที่กระทรวงการตางประเทศ
ตองจายถึงปละประมาณ 400 ลานบาท ทั้งน้ีโดยยังไมรวมคาเชาสํานักงานของสวนราชการอ่ืน ๆ
อีก 13 หนวยงานที่มีสํานักงานในตางประเทศ

3.1.2 ความพยายามที่จะพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชยในอดีตควบคูกับความตองการใช
อาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต

จากปญหาสภาพเกาทรุดโทรมและความจํากัดดานพื้นที่ของอาคารที่ทําการ
สอท. ณ สิงคโปร ตามขอ 3.1.1 ตลอดจนการเล็งเห็นศักยภาพในการจัดหาประโยชนจากที่ดิน
ดังน้ันในป 2528 กระทรวงการตางประเทศจึงไดริเร่ิมความคิดในการพัฒนาที่ดินแปลงน้ีเน่ืองจาก
ในขณะน้ันงบประมาณสําหรับกอสรางอาคารในตางประเทศมีจํากัด โดยไดมีการวาจางบริษัท
เอกชนศึกษาความเปนไปได และในป พ.ศ. 2533 กระทรวงฯ ไดออกประกาศกระทรวง
การตางประเทศเร่ือง “การพัฒนาที่ดินสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร” เชิญชวนใหผูสนใจ
เสนอโครงการและผลตอบแทน โดยรูปแบบคือกระทรวงฯ แบงพื้นที่เปน 2 สวน ประกอบดวย



12

1)  สวนที่หน่ึง ที่ดินดานที่ติดกับถนน Claymore Road ในเน้ือที่ประมาณ
6,888 ตารางเมตร กําหนดใหเปนพื้นที่ที่จะกอสรางอาคารตางๆ ของ สอท.

2)  สวนที่สอง ที่ดินสวนที่เหลือดานที่ติดกับถนน Orchard ในเน้ือที่ประมาณ
11,480 ตารางเมตร กําหนดใหเปนพื้นที่ใหผูลงทุนเชาเพื่อจัดหาประโยชนในระยะยาว 90 ป

ทั้งน้ีโดยผูลงทุนจะรับผิดชอบคากอสรางอาคารตางๆ ของ สอท. พรอมจายเงิน
ตอบแทนในการที่ไดรับสิทธิใหเชาแกทางการไทย และเมื่อสิ้นสุดกําหนดเวลาเชา 90 ป สิ่งกอสราง
ทั้งหมดในที่ดินใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของประเทศไทย อยางไรก็ดี  แนวคิดดังกลาวตองยุติลง
เน่ืองจากกระทรวงฯ มีความเห็นวาขอเสนอที่มีผูยื่นไมเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และเห็น
วาราคาที่ดินในยานถนน Orchard มีโอกาสเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวาผลตอบแทนจากการพัฒนาที่ดิน

ดังน้ันในป พ.ศ. 2537 กระทรวงการตางประเทศจึงไดตัดสินใจที่จะสรางอาคาร
ที่ทําการ สอท. และอาคารอ่ืนๆ  หลังใหมเน่ืองจากกระทรวงฯ ไดรับงบประมาณสําหรับการ
กอสรางอาคารในตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยไดจัดการประกวดแบบ ซึ่งผูชนะการประกวดแบบ
คือบริษัท นนท - ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง แตวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป  พ.ศ.2540 ไดยังผลให
ไมสามารถเร่ิมการกอสรางไดหลังการออกแบบแลวเสร็จ

(อน่ึง ในชวงที่เกิดความชะงักงันในการเร่ิมโครงการกอสรางตามแบบที่ไดออก
ไวแลวน้ัน ในปพ.ศ. 2546 รัฐบาลไดมีดําริใหร้ือฟนโครงการพัฒนาที่ดิน สอท. ณ สิงคโปร อีกคร้ัง
โดยกระทรวงการตางประเทศไดวาจางบริษัท CB Richard Ellis ทําการศึกษาความเปนไปได
ซึ่งบริษัทฯ ไดเสนอใหแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนเชนกัน คือ
                            1) สวนที่ 1 ดานหนาติดถนน Orchard พื้นที่ 11,819 ตารางเมตร หรือเทากับ
67% ของที่ดินทั้งหมด ใหพัฒนาเชิงพาณิชยโดยสรางศูนยการคา ทําเปน Thailand Plaza อาคาร
ที่ทําการ สอท. และโรงแรมระดับ 6 ดาว ขนาดประมาณ 150 หอง
                            2) สวนที่ 2 ดานหลังติดถนน Claymore พื้นที่ 5,670 ตารางเมตร  สราง
คอนโดมิเนียมระดับหรู  สูงประมาณ 20 ชั้น โดยใหทําเนียบ ออท. ต้ังอยูในคอนโดมิเนียม
ดังกลาวดวย

ทั้งน้ี บริษัท CB Richard Ellis ไดระบุดวยวาอุปสรรคประการสําคัญของ
การพัฒนาที่ดินคือรัฐบาลสิงคโปรจะเรียกเก็บคาพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชยสําหรับโครงการน้ี
หรือ development charge ประมาณ 3,500 ลานบาท

อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2550 หลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล กระทรวงการ
ตางประเทศไดยุติแนวคิดในการพัฒนาที่ดิน และไดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงเพื่อทําการ
ปรับปรุงแกไขแบบอาคารที่ไดออกไวต้ังแตป พ.ศ. 2538 - 2539 เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณ
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ปจจุบัน และไดทําการขอและไดรับอนุมัติงบประมาณคากอสรางจากรัฐบาล จากน้ันไดดําเนิน
ขั้นตอนการสรรหาผูรับเหมากอสรางและเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 กระทรวงการตางประเทศ
โดย สอท. ณ สิงคโปร ไดลงนามในสัญญาวาจางบริษัท Obayashi Corporation (Singapore Office)
เปนผูรับเหมากอสรางในวงเงินรวมทั้งสิ้น 34,100,000 ดอลลารสิงคโปร โดยโครงการกอสราง
กําหนดแลวเสร็จสมบูรณในวันที่ 25 ธันวาคม 2555

จากเหตุผลและขอมูลดังกลาวขางตน สรุปไดวาโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ
สอท. ณ สิงคโปร มีหลักการ เหตุผลและเงื่อนไขตาง ๆ สนับสนุนจึงผานการประเมินสภาวะ
แวดลอม (Context Evaluation)

3.1.3 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของที่ดินของไทยบนถนน Orchard เหตุผลที่ควรเก็บรักษา
ไวสําหรับกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหม แทนที่จะนําไปพัฒนาเชิง
พาณิชย

กอนที่จะเขาสูหัวขอตอไป ผูเขียนเห็นควรนําเสนอไว ณ ที่น้ี เกี่ยวกับภูมิหลังของที่ดิน
แปลงเลขที่ 370 ถนน Orchard เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหา
กรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ไดทรงซื้อที่ดินผืนน้ีกวา 100 ปที่แลว
และปจจุบันไดกลายเปนที่ดินซึ่งต้ังอยูในทําเลศูนยการคาที่สําคัญที่สุดของสิงคโปร และมีมูลคา
มหาศาล นับเปนมรดกและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งเปนเหตุผลที่สําคัญยิ่งในการเก็บ
รักษาที่ดินผืนน้ีไว และพัฒนาดวยการใชเปนสถานที่กอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตไทย
แหงใหม แทนที่จะนําไปขายหรือพัฒนาในเชิงพาณิชย ดังน้ี

ที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร เลขที่ 370 ถนนออรชารด
(Orchard Road) เปนที่ดินที่ไดจดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข 1241 ซึ่งพระบาทสมเด็จ-
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมอบหมายใหนายจอหน แอนเดอรสัน (John Anderson) ชาวอังกฤษ
ซึ่งเปนกงสุลสยามประจําสิงคโปร คนที่ 2 เปนผูแทนพระองค ในการจัดซื้อเมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) จากนาย Colin Hodge นายอี กิมเปง และนายตัน ตวน เปยว รวมเน้ือที่ดิน
199,043 ตารางฟุต หรือประมาณ 11.5 ไร โดยโฉนดที่ดินเปนชื่อของนายจอหน แอนเดอรสัน มาโดย
ตลอดจนกระทั่งนายจอหน แอนเดอรสัน เสียชีวิต จึงไดตกทอดมาถึงภรรยาคือ Dame Winfred Ethel
Anderson หรือเลด้ีแอนเดอรสัน ซึ่งพํานักอยูในประเทศอังกฤษ

ตามบันทึกของนายนิพนธ วิไลรัตน (กงสุลใหญไทยประจําสิงคโปรคนแรก)ไดระบุวา
เมื่อป พ.ศ. 2496 กระทรวงเศรษฐการ (หรือกระทรวงพาณิชยในปจจุบัน) ไดทําความตกลงกับ
กระทรวงการตางประเทศในการจัดสรางอาคารในที่ดินแปลงน้ี ซึ่งอยูในความอารักขาของกระทรวง
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การตางประเทศ เพื่อใชเปนที่แสดงสินคา สถานที่ทําการและบานพักกงสุลใหญและขาหลวงพาณิชย
รวมทั้งเปนบานพักขาราชการประจําสถานกงสุลใหญและขาหลวงพาณิชย  กระทรวงเศรษฐการ
จึงไดเสนอของบประมาณคากอสรางในวงเงิน 5 ลานบาท และไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 2497
โดยหมอมเจาประสมสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ สถาปนิกไทยเปนผูออกแบบ ในการกอสรางอาคารซึ่งจะเร่ิม
ลงมือในป พ.ศ. 2498 จําเปนตองใหผูเชาที่ดินออกไปจากที่ดินเสียกอน ผูเชารายหน่ึงอิดเอ้ือนไมยอม
ยายออกจากที่ดิน แตในที่สุดไดยอมรับเงินคาทดแทนและตกลงจะร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไป
จากที่ดิน ในการน้ีจําเปนตองทําสัญญาไวตอกัน กงสุลใหญกับขาหลวงพาณิชย จึงไดมอบให
ทนายความในสิงคโปรจัดทําสัญญาในการตกลงชดใชคาขนยายและร้ือถอนสิ่งปลูกสรางของผูเชา
ทนายความแนะนําวา ในการจัดทําสัญญาน้ีจําเปนจะตองจัดการโอนชื่อเจาของโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะน้ัน
ยังเปนชื่อของนายจอหน แอนเดอรสัน ซึ่งไดซื้อที่ดินดังกลาวในนามของรัฐบาลไทยมาเปนของ
รัฐบาลใหถูกตองเสียกอน นอกจากน้ีก็ปรากฏวา ความขัดของอันเน่ืองมาจากชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินรายน้ีไดเปนอุปสรรคตอการกอสรางดังกลาวดวย เจาหนาที่ของสิงคโปรไมอาจที่จะอํานวย
ความชวยเหลือใหไดอยางใด เพราะยังมีความของใจในชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว กระทรวง
เศรษฐการจึงขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับการโอนชื่อในโฉนดที่ดินรายน้ีใหเปน
ที่เรียบรอย

เมื่อนายนิพนธ วิไลรัตน ไดรับแตงต้ังและเดินทางไปรับตําแหนงกงสุลใหญประจํา
สิงคโปรในเดือนมกราคม 2500 ซึ่งขณะน้ันการกอสรางอาคารตางๆ ในที่ดินแปลงน้ีไดเร่ิมลงมือไป
มากแลว แตยังมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหมาเปนของรัฐบาลไทยใหเสร็จสิ้นไป ทนายความซึ่ง
ไดแนะนําในเร่ืองน้ีจึงไดแจงใหนายนิพนธฯ ทราบและไดมีการปรึกษาหารือกันในเร่ืองน้ีอีก ทั้งยัง
แจงใหทราบดวยวาเลด้ีแอนเดอรสัน ภรรยาเซอรจอหน แอนเดอรสัน ซึ่งเปนทายาทพํานักอยูใน
อังกฤษขณะน้ีชราภาพมากแลวและเจ็บไขอยูเสมอ เกรงวาถาเลด้ีแอนเดอรสันถึงแกกรรมลง จะทําให
การโอนกรรมสิทธิ์รายน้ียุงยากมากขึ้นอีก

นายนิพนธฯ จึงไดขอใหทนายความดําเนินการติดตอเลด้ีแอนเดอรสันเพื่อเรงรัดให
จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงน้ีใหรัฐบาลไทยโดยเร็ว ซึ่งในที่สุดเลด้ีแอนเดอรสันก็ไดลงนามใน
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหทางการไทยในนาม “His Majesty’s Government of Thailand”
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2503 (ค.ศ. 1960) และสํานักงานทนายความ
ของสถานกงสุลใหญไทยไดนําไปจดทะเบียนที่หอทะเบียนที่ดินของสิงคโปร เมื่อวันที่ 17 ในเดือน
เดียวกัน ตอมาในปลายเดือนน้ันหนังสือพิมพ The Straits Times ก็ไดลงขาววาเลด้ีแอนเดอรสันไดถึง
แกกรรมเสียแลว จึงนับวาเปนโชคดีของฝายไทยอยางยิ่งที่สามารถดําเนินเร่ืองการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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ไดเสร็จสิ้นทันในชวงที่เลด้ีแอนเดอรสันยังมีชีวิตอยู มิเชนน้ันคงจะประสบปญหาความยุงยากในขอ
กฎหมายอยางมาก

อน่ึง ปจจุบันที่ดินแปลงน้ีมีเน้ือที่ทั้งสิ้น 17,488 ตารางเมตรหรือประมาณ 11 ไร
(หลังจากถูกทางการสิงคโปรเวนคืนที่ดินไปจํานวนหน่ึงเพื่อทําเปนรางนํ้า 4,900 ตารางฟุต)
โดยที่ดินติดถนน 3 ดาน คือดานหนา (ทิศตะวันตก) ติดถนน Orchard ดานหลัง (ทิศตะวันออก)
ติดถนน Claymore และดานขาง(ทิศใต) ติดถนน Claymore Hill

3.2 การวางแผนกอสราง หรือการประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
หลังจากเปนที่เห็นพองโดยกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร

วามีความจําเปนตองกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร หลังใหม  ในป
พ.ศ. 2537 กระทรวงการตางประเทศก็ไดดําเนินการวางแผนโครงการ (work plans) ซึ่งสวนใหญ
เปนขั้นตอนการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ และแนวปฏิบัติของ
กระทรวงฯ สรุปไดดังน้ี

3.2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดความตองการใชอาคาร (ToR) โดยประมวล
ขอมูลและความคิดเห็นทั้งของกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะผูใชงาน และผูทรงคุณวุฒิ

3.2.2 เสนอต้ังคําของบประมาณคาจางผูออกแบบ
3.2.3 แตงต้ังคณะกรรมการจัดจางผูออกแบบ และดําเนินการประกวดแบบ โดยขออนุมติ

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เพื่อจายคาจางในอัตราพิเศษ เน่ืองจากเปนการออกแบบอาคารกอสราง
ในตางประเทศ ซึ่งมีความจําเปนตองจางบริษัทสถาปนิกไทย เพื่อใหอาคารมีเอกลักษณความเปนไทย
ขณะเดียวกันบริษัทสถาปนิกไทยก็จําเปนตองมีบริษัทสถาปนิกทองถิ่นรวมเปนหุนสวนดวย (local
partner) เพื่อชวยในเร่ืองการออกแบบใหไดรับใบอนุญาตตาง ๆ ตามกฎระเบียบทองถิ่นในสิงคโปร

3.2.4 เมื่อไดมีการตรวจรับงานออกแบบเรียบรอย  ตลอดจนทราบประมาณการราคาคา
กอสรางแลว กระทรวงฯ ดําเนินการต้ังคําของบประมาณประจําปตามปกติ โดยหากตามแผนงาน
การกอสรางไมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะตองมีการขออนุมัติผูกพักงบประมาณตามขอเท็จจริง

3.2.5 แตงต้ังคณะกรรมการจัดจางผูรับเหมากอสราง และคณะกรรมการตรวจการจางฯ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมากอสราง

3.2.6 เมื่อคัดเลือกบริษัทผูรับเหมากอสรางไดแลว กระทรวงฯ มอบหมายให สอท.
ลงนามในสัญญาจาง

3.2.7 บริหารโครงการกอสรางจนกวาจะเสร็จสิ้น โดยวาจางบริษัทสถาปนิกผูออกแบบ
เปนควบคุมงานกอสรางดวย และมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนผูบริหารโครงการฯ
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             ในสวนของการประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) พบวามิไดมีการวางแผนหรือกําหนด
ในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี

3.2.8 มิไดกําหนดวาบริษัทสถาปนิกไทยจะตองเสนอรายชื่อบริษัทสถาปนิกหุนสวน
ทองถิ่นใหกระทรวงฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ หรือจะตองใหกระทรวงฯ พิจารณาความเหมาะสม
ของการแบงเน้ืองานในการออกแบบระหวางบริษัทสถาปนิกไทยกับบริษัทสถาปนิกสงิคโปรกอน

3.2.9 มิไดวางแผนสํารองในการเตรียมหาแหลงงบประมาณอ่ืน ๆ เผื่อไวในกรณี
เกิดปญหาในดานงบประมาณประจําปปกติ

3.2.10 มิไดคาดการณวาปญหากฎระเบียบภายในประเทศ และในตางประเทศเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินโครงการกอสราง

3.2.11 มิไดมีการวางแผนวาจะวาจางบริษัทกอสรางไทย หรือตางชาติ
3.2.12 มิไดวางแผนเตรียมสงเจาหนาที่จากสวนกลางไปประจําที่ “หนางาน” หรือ

สถานที่กอสรางเพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงาน และอ่ืน ๆ

3.3 การนําแผนงานมาปฏิบัติจริงเพื่อดําเนินการโครงการกอสราง หรือการประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) เพื่อหาสาเหตุของความลาชาในการดําเนินโครงการกอสราง

เมื่อนําแผนงานตามขอ 2 มาปฏิบัติจริง ปรากฏวาต้ังแตชวงตนที่เร่ิมโครงการต้ังแตป
พ.ศ. 2537 จนถึงการออกแบบแลวเสร็จและสงมอบแบบใหกระทรวงฯ เมื่อป 2538 - 2539 ไมประสบ
ปญหาอุปสรรค แตหลังจากน้ันโครงการตองประสบปญหาความลาชา ซึ่งจากการสัมภาษณ วิเคราะห
และประมวลขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถสรุปไดวาความลาชาของโครงการกอสราง
อาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร สามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 นับต้ังแตการเร่ิมจางออกแบบอาคารในป พ.ศ 2538 จนถึงมีการลงนามในสัญญา
จางบริษัท Obayashi Corporation เปนผูรับเหมากอสรางใน พ.ศ. 2553 หรือลาชาประมาณ 15 ป

ระยะที่ 2  นับต้ังแตมีการลงนามในสัญญาจางผูรับเหมากอสรางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2553 จนถึงโครงการแลวเสร็จสมบูรณในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยลาชากวาแผนงาน 163 วัน
(ตามสัญญาจางเดิมกําหนดแลวเสร็จในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 แตผูรับเหมาขอขยายระยะเวลา
ออกไปอีก 163 วัน จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555)

ทั้งน้ี จากการประเมินการนําแผนมาปฏิบัติจริง โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลและ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ตลอดจนประมวลจากตัวผูเขียนเอง พบสาเหตุที่สงผลใหการกอสรางลาชาตาม
ระยะที่ 1 และ 2 ขางตน รวม 5 ขอ ดังตอไปน้ี
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3.3.1 ขอจํากัดดานงบประมาณ
1) ขอจํากัดดานงบประมาณประจําปปกติ

 ขอจํากัดดานงบประมาณเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งที่ทําใหโครงการกอสรางอาคาร
ที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ลาชาถึงประมาณ 15 ป (พ.ศ. 2538 – 2553) โดยกระทรวงฯ ไดลงนาม
ในสัญญาวาจางบริษัท นนท - ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด เปนผูออกแบบอาคาร เมื่อวันที่
25 กันยายน 2538 และบริษัทสถาปนิก ไดทําการออกแบบแลวเสร็จ และสงมอบแบบขั้นสุดทาย
ใหแกกระทรวงฯ ในป พ.ศ. 2539 โดยในขณะน้ันไดมีการประเมินคากอสรางไวที่ 149,090,800
บาท และกระทรวงฯ ไดเตรียมที่จะดําเนินการต้ังคําของบประมาณป 2540 เพื่อเปนคากอสราง
อยางไรก็ตาม สืบเน่ืองจากการเกิดวิกฤตการณดานเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหกระทรวงฯ
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ และตองชะลอการดําเนินโครงการออกไปจนถึงป พ.ศ. 2553

ขอจํากัดดานงบประมาณประจําปปกติน้ีมิไดสงผลกระทบเฉพาะตอโครงการ
กอสรางสอท. ณ สิงคโปรเทาน้ัน แตไดสงผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยสินในตางประเทศ
ของกระทรวงฯ ในภาพรวมอีกดวย ทั้งในดานการกอสรางหรือจัดซื้ออาคารที่ทําการ/บานพัก
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญหลังใหม หรือการบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่มีอยูแลวเพื่อ
ใหอาคารอยูในสภาพเหมาะสมกับการใชงานและยืดอายุการใชงาน โดยกอนเกิดวิกฤติการณ
ดานเศรษฐกิจเมื่อป  พ.ศ. 2540 กระทรวงการตางประเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
(งบปกติ) จากรัฐบาลเพื่อเปนคาจัดซื้อหรือกอสรางอาคารที่ทําการ บานพักเอกอัครราชทูต/กงสุล
ใหญฯ อยางสม่ําเสมอตามที่กระทรวงฯ เสนอต้ังคําขอ (ปละประมาณ 2 – 3 แหง) ตามขีดความ
สามารถในการดําเนินการ แตภายหลังเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 กระทรวงฯ มิไดรับ
จัดสรรงบประมาณประจําปปกติเพื่อการน้ีตอเน่ืองเปนเวลาถึง 7 ป  ทําใหมิไดมีการจัดซื้อหรือ
กอสรางอาคารหลังใหมในตางประเทศในชวงเวลาดังกลาว (ยกเวนกรณีการกอสรางอาคารที่ทําการ
สอท. ณ กรุงพนมเปญ เมื่อป พ.ศ. 2546 เพื่อทดแทนอาคารที่ถูกเผาทําลายจากการจลาจลเมื่อวันที่
29 มกราคม 2546 โดยคาใชจายในการกอสรางและซอมแซมทั้งหมดไดมาจากเงินชดเชยจากรัฐบาล
กัมพูชา) อีกทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมอาคารที่มีอยูก็ถูกปรับลดลง
อยางมาก

ปญหาดังกลาวขางตน ไมเพียงแตทําใหกระทรวงฯ ไมสามารถริเร่ิมโครงการ
กอสรางหรือจัดซื้ออาคารใหม ๆ เพื่อทดแทนอาคารที่ยังคงเชาอยูประมาณ 80 แหงทั่วโลกได
เทาที่ควรเปน แตยังทําใหโครงการตาง ๆ ที่ดําเดินการอยูหลายโครงการนอกเหนือจากโครงการ
กอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปรตองหยุดชะงักลาชากวาแผนดวย ทําให สอท. เหลาน้ัน
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ประสบปญหาดานสถานที่ และพลาดโอกาสในการมีอาคารที่ทําการหลังใหมภายในเวลาที่
เหมาะสม เชน

(1) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ/ทําเนียบเอกอัครราชทูต  ณ กรุงจาการตา
เปนการกอสรางอาคารที่ทําการ และทําเนียบ ออท. บนที่ดินขนาด 3 ไร

50 ตารางวา ในเขตคณะทูต (Mega Kuningan Diplomatic Enclave) ซึ่งกระทรวงฯ จัดซื้อต้ังแตป
พ.ศ. 2537 และเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงฯ ไดลงนามในสัญญาจางบริษัท นนท-ตรึงใจฯ
ออกแบบอาคารดังกลาว โดยการออกแบบไดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2540 และสอท. ไดรับใบอนุญาต
กอสรางจากทางการอินโดนีเซียแลว แตเกิดวิกฤตการณดานเศรษฐกิจ ทําใหตองชะลอการกอสราง
ไวเชนเดียวกับกรณีของสอท. ณ สิงคโปร ผลสุดทาย การกอสรางอาคารที่ทําการ/ทําเนียบ
ออท. ณ กรุงจาการตา ไดเร่ิมดําเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 หรือประมาณ 13 ป หลังจากที่
ออกแบบแลวเสร็จ และงานกอสรางไดแลวเสร็จทั้งหมดในป 2554 โดยใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียม
การกงสุล (เงินนอกงบประมาณ) เปนคาดําเนินการ

(2)  โครงการจัดซื้ออาคารที่ทําการสอท. ณ กรุงเวลลิงตัน
เมื่อป พ.ศ. 2537 กระทรวงฯ ไดจัดซื้ออาคาร 1 หลังบนถนน Molesworth

กรุงเวลลิงตัน ลักษณะเปนอาคารสูง 3 ชั้น พื้นที่ใชสอย 2,000 ตารางเมตร ราคาประมาณ
55,000,000 บาท เพื่อเตรียมใชเปนอาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน หลังใหม โดยอาคารที่
จัดซื้อดังกลาวมิไดเปนอาคารใหม มีความจําเปนตองไดรับการปรับปรุงซอมแซมตกแตงกอนเขาใช
งาน ซึ่งไดมีการประเมินคาใชจายอยูที่ประมาณ 62-65 ลานบาท แตเน่ืองจากวิกฤตการณเศรษฐกิจ
ป พ.ศ 2540 ทําใหกระทรวงฯ ตองชะลอการดําเนินการออกไปกอน

อน่ึง ในที่สุดการปรับปรุงซอมแซม/ตกแตงอาคารบนนถนน Molesworth
ไดเร่ิมดําเนินการเมื่อปลายป 2552 หรือประมาณ 15 ป หลังจากการจัดซื้อ โดยใชเงินงบประมาณปกติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 เปนคาดําเนินการ และไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ 2554

(3) โครงการอาคารที่ทําการสอท.  ณ กรุงยางกุง
เปนการกอสรางอาคารที่ทําการหลังใหม (เพื่อทดแทนการเชา) บริเวณที่ดินวาง

ดานหลังทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยไดมีการวาจางบริษัท แอ็กซิส อารคิเทค (บริษัทสถาปนิกไทย)
ออกแบบไวต้ังแตป พ.ศ. 2540 แตวิกฤตการณดานเศรษฐกิจทําใหตองชะลอการกอสรางออกไปจนถึง
ป พ.ศ. 2548 กระทรวงฯ จึงสามารถวาจางผูรับเหมากอสรางได โดยใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการ
กงสุล (เงินนอกงบประมาณ) เปนคาดําเนินการ และการกอสรางเสร็จสิ้น และ สอท. ยายเขาใชอาคาร
ต้ังแตเดือนเมษายน 2550
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(4) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ/ทําเนียบออท. ณ กรุงอิสลามาบัด
เมื่อป พ.ศ. 2535 กระทรวงฯ ไดเชาที่ดินระยะยาวแบบไมมีกําหนด

(Perpetual Lease) ในเขตคณะทูตจากทางการปากีสถาน เน้ือที่ประมาณ 8 ไร เพื่อเตรียมกอสราง
อาคารที่ทําการ สอท. ทําเนียบออท. และบานพักขาราชการ แตเน่ืองจากวิกฤตการณเศรษฐกิจป
พ.ศ. 2540 ทําใหกระทรวงฯ ตองชะลอโครงการกอสราง จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 (16 ปหลังจาก
การเชาที่ดิน) กระทรวงฯ จึงสามารถเร่ิมการกอสรางได โดยใชเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการ
กงสุล (เงินนอกงบประมาณ) เปนคาดําเนินการเชนเดียวกัน โดยการกอสรางไดแลวเสร็จในป
พ.ศ. 2555

2) ขอจํากัดในการใชเงินนอกงบประมาณ
ดังที่ไดกลาวไวกอนหนาน้ี ภายหลังเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจป 2540

กระทรวงฯ มิไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปปกติสําหรับเปนคาดําเนินโครงการจัดซื้อหรือ
กอสรางอาคารสถานทูตสถานกงสุลเปนเวลาตอเน่ืองถึง 7 ป ซึ่งหากปลอยใหเปนไปในลักษณะน้ี
จะเกิดภาวะ “ดินพอกหางหมู” (backlog) กลาวคือโครงการใหม ๆ ไมสามารถเร่ิมได ขณะที่
โครงการเดิมที่มีการซื้อที่ดินหรือออกแบบไวแลวก็คั่งคาง ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได
กระทรวงฯ จึงไดหาแนวทางแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยการขออนุญาตกระทรวงการคลังในการ
นําเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการกงสุล (คา visa คาธรรมเนียมดานนิติกรณ ฯลฯ) ซึ่งเปนเงิน
นอกงบประมาณที่โดยปกติจะตองนําสงกระทรวงการคลังเพื่อเขาเปนรายไดแผนดินทั้งหมด
มาเปนคาใชจายในการจัดซื้อ/กอสรางอาคารสถานทูต/สถานกงสุลในตางประเทศ ซึ่งปรากฏวา
กระทรวงการคลังก็อนุญาตใหกระทรวงการตางประเทศหักเงินรายไดคาธรรมเนียมการกงสุล
“รอยละ 20” เพื่อเปนคากอสราง/จัดซื้ออาคาร แตก็มีเงื่อนไข 2 ประการ คือ

(1)  ใหหักเงินรอยละ 20 ดังกลาวเฉพาะระหวางปงบประมาณ 2547 – 2551
เทาน้ัน

(2)  สามารถนําเงินรอยละ 20 ไปใชสําหรับการจัดซื้อ/กอสรางเฉพาะในสวน
ของอาคารที่ทําการสอท และสกญ. เพื่อทดแทนการเชา หรือใชในการกอสรางอาคารในกรณีท่ีมีการ
จัดซื้อท่ีดินเปลาไวแลวเทาน้ัน (อาคารที่รัฐบาลจัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์แลว ถึงแมจะเกาทรุดโทรมเกิน
กวาจะปรับปรุงซอมแซม ก็ไมสามารถใชเงินรอยละ 20 เปนคาจัดซื้อ/กอสรางอาคารหลังใหมได)

เงินรอยละ 20 น้ี ไดชวยทําใหกระทรวงฯ สามารถดําเนินโครงการจัดซื้อ/
กอสรางอาคารที่ทําการสอท/สกญ. ไดถึงจํานวน 15 โครงการ อยางไรก็ดี กระทรวงการคลังได
อนุญาตใหใชเงินรอยละ 20 ดังกลาวระหวางปงบประมาณ 2547 ถึง 2551 หรือเปนเวลาเพียง 5 ป
เทาน้ัน และหลังปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไมเห็นชอบใหขยายเวลา เน่ืองจากการเบิกจายงบประมาณ
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ไมเปนไปตามเปาหมาย ดังน้ันต้ังแตปงบประมาณ 2552 เปนตนมา กระทรวงฯ จึงขาดแหลงเงิน
งบประมาณในสวนน้ีไป ตองอาศัยงบประมาณประจําปปกติเชนเดิมเพียงแหลงเดียว ซึ่งในสวน
ของงบประมาณประจําปตามปกติน้ีต้ังแตปงบประมาณ 2540 เปนตนมา (หรือ 15 ปมาแลว)
กระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ 8 โครงการเทาน้ัน คือ คาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสราง
ที่ทําการ สอท ณ กรุงปกกิ่ง และสกญ. ณ นครกวางโจว คากอสรางที่ทําการสอท. ณ กรุงโตเกียว
สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน สอท. ณ สิงคโปร สอท. ณ เวียงจันทน สกญ. ณ เมืองปนัง และ
สอท. ณ กรุงออตตาวา

กลาวโดยสรุป ขอจํากัดดานงบประมาณทั้งในสวนของงบประมาณประจําปปกติ
และเงินนอกงบประมาณ เปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอโครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญในตางประเทศ รวมทั้ง สอท. ณ สิงคโปร  และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มจํานวน
โครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารในตางประเทศ โดยเฉพาะในปจจุบัน ซึ่งกระทรวงฯ ตองพึ่งพา
งบประมาณประจําปปกติเพียงแหลงเดียวเพื่อเปนคาใชจายในสวนน้ี และเมื่อพิจารณาจาก
ประสบการณในอดีตตลอดจนแนวโนมในอนาคต หากไมไดรับการแกไข กระทรวง
การตางประเทศคงไมไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปปกติในจํานวนเพียงพอที่จะสามารถ
ตอบสนองการดําเนินโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารสถานทูต/สถานกงสุลไดทันความตองการ

3.3.2 ขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย
1) ขอจํากัดดานงบประมาณที่กลาวมาเปนสาเหตุที่ทําใหกระทรวงการตางประเทศ

ไมสามารถจางผูรับเหมาเพื่อทําการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปรได โดยตองเสียเวลา
เพราะสาเหตุน้ีถึงประมาณ 15 ป แตเมื่อกระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ (โดยเปนการผูกพัน
งบประมาณป พ.ศ. 2551-2555) และไดลงนามในสัญญาจางบริษัท Obayashi Corporation เปน
ผูรับเหมากอสรางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในมูลคา 34,100,000 ดอลลารสิงคโปร และเมื่อได
ลงมือกอสรางแลว ก็ปรากฏวาการกอสรางตองประสบความลาชาอีกคร้ัง กลาวคือบริษัท Obayashi
Corporation ไดขออนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 163 วัน จากเดิมที่กําหนดแลวเสร็จใน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 เปนวันที่ 25 ธันวาคม 2555 พรอมขอเรียกคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากการ
ขยายระยะเวลากอสรางอีกเปนเงินจํานวน 598,253 ดอลลารสิงคโปร

บริษัทฯ ไดอางเหตุผลในการขอขยายระยะเวลากอสรางวาเน่ืองจากปญหา
ในสวนของแบบกอสรางทําใหไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ ของ สิงคโปรลาชา โดยเฉพาะ
จากกรมการขนสงทางบกของสิงคโปร ( Land Transport Authority - LTA)  ในกรณีปญหาแบบ
โครงสรางอาคารบางสวนไมผานขอกําหนดของโครงการกอสรางถนนอุโมงคใตดินของสิงคโปร
ซึ่งพาดผานพื้นที่สวนหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนความลาชาของบริษัทสถาปนิก
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ในการสงมอบแบบงานโครงสรางอาคาร (structural construction drawings)
2) เหตุผลที่บริษัท Obayashi Corporation อางในการขอขยายระยะเวลาสัญญา

กอสรางสามารถกลาวไดวามีมูลเหตุมาจากความไมทันสมัย และความไมสมบูรณของแบบกอสราง
และรายการคํานวณ ซึ่งมีหลายสวนไมสอดคลองกับกฎระเบียบทองถิ่นที่กําหนดมานานแลว
หรือกําหนดขึ้นใหมในชวง 15 ปที่ผานมาหลังจากที่แบบอาคารไดออกเสร็จแลว ทําใหตองมี
การปรับปรุง/หรือออกแบบใหมโดยเฉพาะในสวนของงานโครงสราง โดยบริษัทสถาปนิกไทยไม
เชี่ยวชาญในกฎระเบียบควบคุมการกอสรางของสิงคโปร ซึ่งมีมาตรฐานสูงเทียบเทาประเทศพัฒนา
แลว และถึงแมโครงการน้ีจะเปนการกอสรางอาคารของคณะทูต ก็มิไดรับการยกเวน ตองมีการ
ขอใบอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหนวยงานตางๆ ของสิงคโปร ถึงกวา 60 รายการ ต้ังแตการ
ร้ือถอนอาคารเดิม จนกระทั่งกอนยายเขาใชอาคาร ดังตัวอยางปรากฏตามตารางทายน้ี โดยมีหลาย
รายการที่ไมตรงมาตรฐานทองถิ่น และสอท. ตองเขาชวยเจรจาและหวานลอม (lobby) รัฐบาล
สิงคโปรในทุกระดับเพื่อใหไดรับใบอนุญาตในดานตาง ๆ เพื่อมิใหโครงการเกิดความลาชา

รายการท่ีขออนุญาต หนวยงานท่ีออกใบอนญุาต           หมายเหตุ
การรื้อถอนอาคารหลังเดิม Building & Construction Authority

(BCA)
ผูรับเหมาเปนผูขออนุญาต

การเคล่ือนยายวัสดุกอสรางอาคารหลัง
เดิมที่มีสาร asbestos

Ministry of Manpower (MoM) ผูรับเหมาเปนผูขออนุญาต

การตัดตนไมบางสวนกอนเริ่ม
โครงการ

National Parks Board (NParks) สอท. ตองเขาชวยเจรจา

งานฐานรากและเสาเข็มอาคารหลัง
ตางๆซ่ึงตองย่ืนประมาณ 20  ครั้ง/
รายการ

Building & Construction Authority
(BCA) และ Land Transport Authority
(LTA)

- ตองปรบัปรงุแกไข
แบบเดิม
- สอท. ตองเขาชวยเจรจา

แผนงานกอสรางโดยรวม
(Planning Submission)

Urban Redevelopment Authority
(URA) และ Land Transport Authority
(LTA)

สอท. ตองเขาชวยเจรจา

แบบอาคารทั้งในสวนของแบบ
สถาปตยกรรม และงานระบบตาง ๆ
เชน งานไฟฟา ประปา/ระบบระบาย
น้ํา/ระบบระบายอากาศ  สุขาภิบาล
ระบบปองกันอคัคีภัย ระบบส่ือสาร
ฯลฯ

Building & Construction Authority
(BCA)
SP Powergrid
Public Utilities Board (PUB)
Fire Safety Standard Division (FSSD)

- ตองปรบัปรงุแกไข
แบบเดิม
- สอท. ตองเขาชวยเจรจา
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งานภูมิสถาปตยกรรม (รั้ว  ถนนภายใน
ที่จอดรถ งานปลูกตนไม

Building & Construction Authority
(BCA)
National Parks Board (NParks)

สอท. ตองเขาชวยเจรจา

งานดานอนุรักษส่ิงแวดลอม (Green
Mark Score) และความเหมาะสมดาน
วิธีการกอสราง (Buildability)

Building & Construction Authority
(BCA)
และ National Environment Agency
(NEA)

สอท. ตองเขาชวยเจรจา

การขออนุญาตทดลองเขาใชอาคารเม่ือ
การกอสรางแลวเสร็จ (Temporary
Occupancy Permit หรือ TOP)

Building & Construction Authority
(BCA)

ผูรับเหมาเปนผูขออนุญาต

งานขอเปดใชไฟฟา ประปา โทรศัพท/
อินเตอรเนต และไปรษณีย

Public Utilities Board (PUB)
SP Powergrid , Singtel, Singpost

สอท. เปนผูดําเนินการขอ

งานขอเลขหมายทะเบียนบาน Inland Revenue Authority of Singapore
(IRAS)

 สอท. เปนผูดําเนินการขอ

3) รายการที่ขออนุญาตดังกลาวขั้นตน สวนใหญที่ประสบปญหาเน่ืองจากความไม
สมบูรณของแบบกอสราง โดยเฉพาะในสวนของแบบงานฐานราก (piling and sub-structure works)
ที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย ซึ่งเมื่อนําไปยื่นขออนุญาตเพื่อกอสรางจริง ไมไดรับความเห็นชอบ
จาก Land Transport Authority (LTA) เน่ืองจากไมเปนไปตามขอกําหนดของ LTA ในการสราง
อาคารในเขตที่ LTA มีแผนจะกอสรางแนวถนนอุโมงคใตดิน (Singapore Underground Road
Systems หรือ SURS)

ทางการสิงคโปรไดแจงใหฝายไทยทราบเกี่ยวกับการแผนการกอสรางแนวอุโมงค
ถนนใตดินต้ังแตชวงป พ.ศ. 2538 – 2539 หรือต้ังแตในชวงที่มีการออกแบบอาคาร โดย LTA
ไดกําหนดวางานฐานรากหรือการตอกเสาเข็มอาคารหลังที่ต้ังอยูเหนือแนวอุโมงคใตดิน หรือ
“influence zone” จะตองออกแบบใหมีความแข็งแรงเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหฐานรากและเสาเข็ม
เหลาน้ันสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนหรือผลกระทบจากการกอสรางแนวอุโมงคถนนใตดิน
ในอนาคต ซึ่งบริษัทสถาปนิกก็ไดตระหนักถึงปญหาน้ี โดยไดมีการสลับที่ต้ังทําเนียบ ออท. ซึ่งมี
ความสูง 3 ชั้น มาอยูบริเวณฝงที่จะมีแนวอุโมงคถนนใตดินพาดผาน จากแนวคิดเดิมที่จะใหอาคาร
ที่ทําการสอท. ซึ่งสูง 5 ชั้นต้ังอยูทางฝงน้ี เพื่อลดความยุงยากในเร่ืองงานฐานราก
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อยางไรก็ดี ปรากฏวาแบบฐานรากอาคารทําเนียบ ออท. ยังคงไมเปนไปตาม
ขอบังคับของ LTA ทําใหตองใชเวลาถึงประมาณ 11 เดือนในการปรับแกไขแบบฐานรากและ
รายการคํานวณดานเทคนิคกวาจะไดรับความเห็นชอบจาก LTA ใหสามารถเร่ิมตอกเสาเข็มอาคาร
ทําเนียบ ออท. ไดในที่สุด ซึ่งสวนหน่ึงที่สามารถแกไขปญหาน้ีไดเน่ืองจากเอกอัครราชทูตฯ และ
เจาหนาที่ สอท. ไดทําการ lobby ทางการสิงคโปรในทุกโอกาสและทุกระดับ รวมทั้งการ lobby
กระทรวงการตางประเทศสิงคโปร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักการเมือง และติดตอประสานงาน
โดยตรงกับประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของ LTA ซึง่หากสอท. ไมยื่นมือเขามาชวยก็มี
แนวโนมวาจะไมสามารถไดรับความเห็นชอบในเร่ืองน้ีจาก ทางการสิงคโปร

นอกจากการเสียเวลาในการปรับแกไขแบบแลว ปรากฏวายังตองเสียคาใชจาย
ในการตอกเสาเข็มเพิ่มขึ้น กลาวคือตามแบบที่ปรับปรุงใหมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของ LTA จะตอง
มีการเพิ่มจํานวนเสาเข็ม ความยาว และความถี่ในสวนของฐานรากอาคารทําเนียบ ออท. โดย
ผูรับเหมากอสรางไดสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายในสวนน้ีจาก สอท. แตในที่สุด สอท. ก็ได
เจรจาจนผูรับเหมากอสรางยอมยกเลิกขอสงวนสิทธิ์ดังกลาวในเวลาตอมา โดยผูรับเหมาไดรับภาระ
คาใชจายที่เกิดขึ้นน้ีไป

ในขณะเดียวกันยังมีขอบังคับทองถิ่นบางรายการที่ฝายไทยไมสามารถปฏิบัติ
ไดทั้งหมดเน่ืองจากไดเร่ิมการกอสรางไปมากแลว ไมสามารถปรับแกไขแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบไดเชน ในสวนของการจัดสรรพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ และการใชวิธี/วัสดุ
กอสรางตาง ๆ (Green Mark and Buildability Score) โดยในภาพรวม “คะแนน” ที่โครงการฯ ไดรับ
ยังตํ่ากวาเกณฑที่หนวยงาน Building and Construction (BCA) กําหนด ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ตอง
ยกเร่ืองน้ีขึ้นหารือกับระดับรัฐมนตรี คือนาย Khaw Boon Wan รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนา
แหงชาติ (Ministry of National Development – MND) เพื่อขอใหอนุโลมในเร่ืองน้ี รวมทั้งเจาหนาที่
สอท. ตองนําคณะผูรับเหมาและผูออกแบบเขาหารือในรายละเอียดกับผูแทน BCA ในเวลาตอมา
จนในที่สุด BCA ไดยอมอนุโลมให สอท. ในเร่ืองน้ีเปนกรณีพิเศษ

4)  ความไมสมบูรณของแบบกอสรางเมื่อนําไปกอสรางจริงในสิงคโปรเกิดขึ้น
เน่ืองจากการขาดความเขาใจอยางถองแทถึงกฎระเบียบของทางการสิงคโปร โดยถึงแมบริษัท
นนท -ตรึงใจฯ จะมีหุนสวนหรือ local partner ที่เปนบริษัทสถาปนิกในสิงคโปร แตการออกแบบ
นับต้ังแตแบบขั้นตน (preliminary designs) จนถึงแบบขั้นสุดทาย (final designs) สวนใหญจะ
ดําเนินการโดยบริษัท นนท-ตรึงใจฯ ทําใหมีรายละเอียดหลายจุดไมเปนตามระเบียบขอบังคับ
ทองถิ่น ไมสามารถนําแบบดังกลาวไปกอสรางจริงได ผลสุดทายตองมีการเขียนใหมโดยสถาปนิก
ทองถิ่น โดยเฉพาะในสวนของแบบงานโครงสราง และงานระบบตาง ๆ ทําใหตองเสียเวลา
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และนําไปสูการที่บริษัทผูรับเหมากอสราง เรียกรองขอขยายเวลาออกไป 163 วัน และเรียกเงิน
ชดเชยจากการขยายเวลาอีกจํานวน 598,253 ดอลลารสิงคโปร ซึ่งในสวนของ สอท. ก็ไดรับ
ผลกระทบ คือทําใหสามารถใชอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดไดอยางสมบูรณแบบลาชากวา
แผนที่ไดกําหนดไว

5) ขณะเดียวกัน ขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทยในฐานะเปน
lead firm น้ี มีผลใหเกิดความลาชาในการขอใบอนุญาตสําหรับโครงการกอสรางอาคาร สอท./
สกญ. ในประเทศอ่ืน ๆ เชนเดียวกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเขมงวดในเร่ืองกฎระเบียบ
การกอสรางอาคาร เชนโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงโตเกียว สอท. ณ กรุงปกกิ่ง
สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ และ สอท. ณ กรุงนิวเดลี เปนตน เน่ืองจากแบบบางสวนไมเปนไปตาม
ขอบังคับทองถิ่น ตองเสียเวลาในการปรับปรุงแกไขแบบ

3.3.3 ขอจํากัดดานกฎระเบียบราชการไทย
ขอจํากัดดานกฎระเบียบขอบังคับภายในประเทศ มีสวนทําใหโครงการกอสราง

อาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร เกิดความไมคลองตัว และจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยสินในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ขอจํากัดดานกฎระเบียบน้ีได
สงผลใหโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารสอท./สกญ. อ่ืน ๆ ตองประสบความลาชา ตลอดจนทําให
เกิดคาใชจายเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปนดวยเชนเดียวกัน

ทั้งน้ี การดําเนินโครงการกอสรางหรือจัดซื้ออาคารที่ถึงแมเปนการดําเนินการ
ในตางประเทศ แตก็ยังคงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โดยเฉพาะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เสนอโดยหนวยงานอ่ืน ๆ หรือระเบียบที่ออกโดย
หนวยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ซึ่งกฎระเบียบเหลาน้ันเหมาะสมสําหรับใชปฏิบัติ
ภายในประเทศ แตบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการจัดซื้อ/จัดจางในตางประเทศ อาทิ

1) การตองนําเงินคาภาษีที่ไดรับคืน(GST Refund) สงคลังเปนรายไดแผนดินแทนที่
จะสามารถนํามาใชเปนคากอสรางตอไปได

สัญญาจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. สิงคโปร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ระหวางสอท. กับบริษัท Obayashi Corporation ในมูลคา 34,100,000 ดอลลารสิงคโปร เปนมูลคาที่ยัง
มิไดรวมภาษีสินคาและบริการรอยละ 7 (7% GST) โดยสอท. ไดหารือกับกระทรวงฯ และไดทําสัญญา
ในลัษณะน้ี เน่ืองจากเห็นวาภาษีสินคาและบริการที่ สอท. ตองจายใหแกกรมสรรพากรสิงคโปร
(Inland Revenue Authority of Singapore – IRAS) น้ัน สอท. สามารถขอคืนเต็มจํานวนไดในภายหลัง
(GST Refund) ซึ่งในการจายเงินคาจางใหแกบริษัท Obayashi Corporation ใน 3 งวดแรก สอท.
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ไดดําเนินการลักษณะน้ี คือ สอท. ไดเจียดเงินงบประมาณคากอสรางที่ไดรับจัดสรร เพื่อจายเปน
คาภาษีไปกอน และเมื่อไดรับคืนจาก IRAS แลว ก็นํากลับเขามาเปนคากอสรางตามเดิม ซึ่งราชการ
มิไดเสียประโยชนแตอยางใด

อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศไดรับแจงจากกรมบัญชีกลางวา
“ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 24 วรรคหน่ึง
กําหนดใหบรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ ไมวาจะไดรับตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่ หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บ
ดอกผลจากทรัพยสินของทางราชการ สวนราชการที่ไดรับเงินน้ันตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน...” ซึ่งเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่กระทรวงการตางประเทศไดรับ
คืนดังกลาว ถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ และไมมีกฎหมายบัญญัติยกเวนไมตอง
นําสงคลัง ดังน้ันในกรณีน้ีจึงเห็นสมควรใหกระทรวงการตางประเทศนําเงินภาษีมูลคาเพิ่มสงคลังเปน
รายไดแผนดินตอไป”

ในกรณีน้ีเห็นไดชัดวากรมบัญชีกลางตีความวาเงินภาษีที่ไดรับคืนจากกรมสรรพากร
สิงคโปรเปนรายไดแผนดิน ทั้งๆ ที่โดยขอเท็จจริงเงินดังกลาวเปนงบประมาณคากอสรางที่ สอท.
 ทดรองจายไปเปนคาภาษีกอน และเมื่อไดรับคืนจาก IRAS ก็นํากลับเขามาเปนงบประมาณคากอสราง
ตามเดิม ซึ่งผลจากการตีความของกรมบัญชีกลางน้ี ทําใหกระทรวงฯ ตองเสนอขอต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อการน้ี โดยตองขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีดวย โดยในที่สุดคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติใหเพิ่มวงเงิน
กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณสําหรับคากอสรางอาคารที่ทําการสอท. ณ สิงคโปร อีกจํานวน
57,288,000 บาท หรือเทากับ 2,387,000 ดอลลารสิงคโปร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสิงคโปรเทากับ
24 บาท) เพื่อชดเชยคาภาษีสินคาและบริการซึ่งสอท. ตองนําสงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน

การที่ตองดําเนินเร่ืองขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน เปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและเปนการเพิ่มขั้นตอนการทํางาน อีกทั้ง
ยังเปนการเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปของกระทรวงการตางประเทศในภาพรวมโดย
ไมจําเปน เพราะงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจํานวน 57,288,000 บาท ดังกลาวเพื่อจายเปนคาภาษีสินคา
และบริการน้ี เมื่อ สอท. ไดรับคืนจาก IRAS ก็ตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินอยูดี

2)  อัตราคาจางออกแบบอาคารและควบคุมงานกอสรางตามระเบียบฯ ตํ่ากวาความ
เปนจริง

การออกแบบและควบคุมงานกอสรางเปนขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินโครงการ
กอสรางอาคารเพื่อใหไดอาคารที่มีคุณภาพดี มีรูปลักษณสถาปตยกรรมภายในและภายนอก ตลอดจน
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อุปกรณและการตกแตงไดมาตรฐาน มีความคงทนถาวร และเหมาะสมกับการใชเปนสถานที่ต้ัง
สํานักงานผูแทนไทยในตางประเทศ โดยการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารราชการ
ในตางประเทศตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ขอ 119 ซึ่งระบุวา
“การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานสําหรับอาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน 10 ลานบาท
ใหจายคาออกแบบหรือคาควบคุมงานอยางใดอยางหน่ึงในอัตรารอยละ 2 ของวงเงินงบประมาณคา
กอสราง สําหรับอาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน 10 ลานบาท ใหจายคาออกแบบหรือคาควบคุม
งาน อยางใดอยางหน่ึงในอัตรารอยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณคากอสราง...”

อัตราคาออกแบบ/ควบคุมงานดังกลาวคือระหวางรอยละ 1.75 – 2 เปนอัตราที่ตํ่า
มาก ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดสําหรับการจางออกแบบอาคารสถานทูต/สถานกงสุลในตางประเทศ
ที่โดยปกติจําเปนตองจัดจางบริษัทสถาปนิกทองถิ่นที่มีชื่อเสียง และผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อทํา
การออกแบบ หรือรวมในการออกแบบใหเปนไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานทองถิ่น โดยอัตรา
คาออกแบบและคาควบคุมงานในตางประเทศจะเฉลี่ยอยูที่อยางละรอยละ 6-10 ของวงเงินคากอสราง
เปนอยางตํ่า (เฉพาะคาออกแบบในสิงคโปรโดยทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 6 เปนอยางตํ่า ถึงรอยละ 10 โดย
แบงเปนคาออกแบบงานสถาปตยกรรมระหวางรอยละ 3- 5 แบบงานโครงสรางและงานระบบรอยละ
1-2 และแบบงานตกแตงภายในรอยละ 2-3) หากกระทรวงฯ จะจายคาจางออกแบบ/ควบคุมงานใน
อัตราที่สูงกวาน้ีจะตองขออนุมัติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหนวยงานที่พิจารณาในเร่ืองน้ี
คือ “คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.)” โดยกวาจะไดรับอนุมัติ จะตองใชเวลาถึงประมาณ 2-3
เดือน สงผลใหการดําเนินโครงการกอสรางอาคารสถานทูตสถานกงสุลในตางประเทศทุกโครงการ
ดําเนินไปอยางลาชา เน่ืองจากตองขออนุมัติจางออกแบบและควบคุมงานในอัตราที่สูงกวาที่ระเบียบ
กําหนดเปนกรณีพิเศษทุกราย

ในกรณีของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร กระทรวงฯ ไดขอ
และไดรับอนุมัติใหจายคาออกแบบและคาควบคุมงานโครงการฯ ในอัตราพิเศษคืออยางละรอยละ
7.5 ของวงเงินคากอสราง

3) ขอจํากัดการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง
ในการจางผูรับเหมากอสราง โดยปกติจะตองมีการจายเงินคาจางลวงหนา

(advance payment)โดยผูรับจางจะตองนําหลักประกัน (bank guarantee) มูลคาเทากับเงินลวงหนา
มาวางตอผูวาจาง ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ขอ 68 ระบุวา “การจายเงิน
คาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขาย หรือผูรับจางจะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็น
วามีความจําเปนจะตองจาย โดยการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ (ซึ่งเปนวิธีที่หนวยราชการใน
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ตางประเทศมักใชในการจัดซื้อ/จัดจาง) ใหจายไดไมเกินรอยละ 15 ของราคาซื้อหรือราคาจาง
อยางไรก็ดี แนวปฏิบัติทองถิ่นในบางประเทศกําหนดใหตองจายเงินลวงหนาสูงกวารอยละ 15
ของมูลคางาน ทําใหจําเปนตองใชเวลาในการเจรจาตอรองกับผูขายหรือผูรับเหมากอสราง อีกทั้ง
ในบางคร้ังขอจํากัดดังกลาวทําใหอํานาจในการเจรจาตอรองเงื่อนไขในการซื้อการจางของผูวาจาง
ลดลงดวย

ทั้งน้ีในกรณีของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร น้ัน สอท.
ไดจายเงินคาจางลวงหนาใหแกบริษัท Obayashi Corporation รอยละ 15 ของวงเงินคาจาง ซึ่งหาก
ระเบียบเอ้ืออํานวยใหสามารถจายเงินคาจางลวงหนาไดมากกวาน้ี นาจะทําให สอท. มีอํานาจ
ตอรองในเร่ืองราคาและเงื่อนไขตางๆ ไดมากขึ้น

3.3.4 ขอจํากัดดานกฎ/ระเบียบขอบังคับในตางประเทศ
1) ในกรณีของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ความเขมงวด

กวดขันในเร่ืองขอบังคับที่ออกโดยหนวยราชการสิงคโปรเปนอุปสรรคที่สําคัญ ซึ่งสงผลใหการ
กอสรางประสบความลาชาเปนอยางมาก โดยในทุกขั้นตอนของการดําเนินการนับต้ังแตการร้ือถอน
อาคารหลังเดิม จนถึงกอนที่สอท. จะยายเขาใชอาคารจะตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานตางๆ
เปนระยะๆ กวา 60 รายการ โดยผูรับเหมากอสรางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบหลักๆ
ถึง 6 ฉบับไดแก

(1) The  Building Control Act
                              (2) Building Control Regulations
                              (3) Building Control (Temporary Buildings) Regulations
                              (4) Code on Barrier-Free Accessibility in Buildings

      (5)  Guidelines on Envelop Thermal Transfer Value for Buildings
   (6) Code of Practice Buildable Design
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ทั้งน้ีขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางอาคาร (Life Cycle of Building Approval)
โดยสรุปปรากฏตามแผนผังดังน้ี

ขณะที่หากเปรียบเทียบกับการขออนุญาตกอสรางอาคารในกรุงเทพฯ จะมี
ขั้นตอนและความเขมงวดนอยกวาในสิงคโปรเปนอยางมาก กลาวคือ เพียงขออนุญาตจากหนวยงาน
เดียวคือยื่นขออนุญาตที่สํานักงานเขต หรือที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา ศาลากรุงเทพมหานคร
โดยเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตมี อาทิ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
รายการคํานวณโครงสราง นอกจากน้ันก็เปนเอกสารหลักฐานทั่วไป เชน สําเนาบัตรประชาชน/สําเนา
ทะเบียนบานของผูขออนุญาต ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจาของที่ดินและ
สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เปนตน เมื่อไดรับอนุญาตกอสรางแลว ก็สามารถลงมือกอสรางได
ไมตองมีการขออนุญาตเพิ่มเติมเปนระยะๆ(ดังเชนกรณีของสิงคโปร) อีกทั้งในกรณีที่เปนการกอสราง
อาคารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญของตางประเทศในประเทศไทยจะไดรับการอํานวย
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ความสะดวกและการปฏิบัติดีเปนพิเศษจากสวนราชการไทยที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
กอสราง

2) ในประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว ลวนมีระเบียบขอบังคับใน
การกอสรางอาคารที่มีความเขมงวดกวดขันเชนกัน ตัวอยางเชน ในประเทศญ่ีปุน การกอสรางอาคาร
ที่ทําการ สอท. ณ กรุงโตเกียว หลังใหมที่อยูระหวางดําเนินการ กอนจะเร่ิมกอสรางได จะตองผาน
ขั้นตอนการทําประชาพิจารณ (public hearings) หลายคร้ังเพื่อใหเพื่อนบานใหความเห็นชอบ
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตองนําเสนอรายละเอียดและชี้แจงใหบรรดาเพื่อนบานเขาใจวาโครงการ
กอสรางจะไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมในบริเวณ หรือในยานน้ันๆ โดยตองพิจารณารายละเอียด
แมกระทั่งเงาแสงแดดของอาคารที่จะตกกระทบบานขางเคียง  และการออกแบบโครงสรางอาคาร
จะตองคํานวณในเร่ืองการรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนไหวใหเปนไปตามมาตรฐานของทางการญ่ีปุน
โดยไมมีขอยกเวน ซึ่งกฎระเบียบเหลาน้ีทําใหโครงการกอสรางตองเสียเวลาและงบประมาณเพิ่มมาก
ขึ้นกวาปกติ

หรือในกรณีของประเทศจีน ในการกอสรางอาคารนอกจากจะตองยื่นคําขออนุญาต
ในสวนของแบบอาคารที่ตองเปนไปตามเทศบัญญัติอยางเครงครัดในทุก ๆ ดานแลว ทางการจีนยัง
กําหนดใหตองทําการวาจางหนวยงานของจีน (Diplomatic Service Bureau – DSB) เพื่ออํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ ทั้งในชวงกอน ชวงระหวาง และหลังการกอสรางอาคาร ซึ่งโดยขอเท็จจริง
อาจกลาวไดวาเปนลักษณะ “เงินกินเปลา”  ซึ่งทําใหตองมีการเจียดจายงบประมาณคากอสรางมาจาย
ใหเปนคาอํานวยความสะดวกดังกลาว

นอกจากน้ันก็ยังมีระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ในบางประเทศที่เปนอุปสรรคใน
การดําเนินโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคาร รวมทั้งกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มมากขึ้น เชน ในหลาย ๆ
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศคอมมิวนิสต และสังคมนิยมเดิม หรือรัฐที่ปกครองในระบบสุลตาน
มักจะไมอนุญาตใหตางชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินแบบถาวร (freehold) โดยตองเปนการเชา
ระยะยาวเทาน้ัน (leasehold) ทําใหมีความซับซอนในการเจรจาเงื่อนไขในการเชา เชนในกรณี
ของประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศที่มีความสําคัญดานยุทธศาสตรตอประเทศไทย และมีสถาน-
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญไทย ต้ังอยูถึงจํานวน 9 แหง ที่ผานมากระทรวงฯ ได
ดําเนินการโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารทั้งในสวนที่เสร็จสิ้นแลว หรืออยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 4  โครงการ ไดแก โครงการจัดซื้ออาคารที่ทําการ สกญ. ณ นครเฉิงตู (จัดซื้อต้ังแต
ป พ.ศ. 2551) และที่อยูระหวางดําเนินการ คือโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงปกกิ่ง
สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ และสกญ. ณ นครกวางโจว หรือในกรณีของประเทศบรูไน บังกลาเทศ
ปากีสถาน และติอมอรเลสเต ลวนเปนกรณีการเชาที่ดินระยะยาวทั้งสิ้น
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ขณะเดียวกันบางประเทศก็กําหนดเงื่อนไขใหมีการแลกเปลี่ยนที่ดินระหวางกัน
เพื่อใชเปนที่ต้ังที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ  ทําใหตองมีขั้นตอนในการเจรจาและ
ใชเวลามากขึ้นกวาปกติ เชน ใน สปป.ลาว กระทรวงฯ มีโครงการกอสรางอาคารที่ทําการและบานพัก
กงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต บนที่ดินขนาด 6,092 ตารางเมตร (ประมาณ 4 ไร) ณ บานหัวเมือง
เหนือ ถนนเลขที่ 9 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต เพื่อทดแทนการเชาในปจจุบัน โดย
โครงการดังกลาวน้ีเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2547 แตขณะน้ีก็ยังไมแลวเสร็จ เน่ืองจากกระทรวงฯ ตองใชเวลา
หลายปในการเจรจากับรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งต้ังเงื่อนไขวาฝายไทยจะตองหาที่ดินในจังหวัดขอนแกน
ที่มีขนาดที่ดินทัดเทียมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเปนสถานที่กอสรางที่ทําการสถานกงสุลใหญลาวประจํา
จังหวัดขอนแกน ซึ่งกระทรวงฯ ตองใชเวลาในการหาที่ดินสําหรับใชแลกเปลี่ยน โดยในที่สุดได
ประสบความสําเร็จในการขอใหกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง จัดสรรที่ดินราชพัสดุในจังหวัด
ขอนแกน 1 แปลง เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิสําหรับใชกอสรางที่ทําการสถานกงสุลใหญลาว โดยการเจรจา
ไดขอยุติและไดมีการลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

3.3.5 ขอจํากัดดานบุคลากรและโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบ
นอกจากขอจํากัดดานงบประมาณ ขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย

และขอจํากัดดานกฎ/ระเบียบขอบังคับภายในประเทศและตางประเทศแลว ขอจํากัดดานบุคลากรและ
โครงสรางในสวนของกระทรวงการตางประเทศเปนอีกปจจัยหน่ึง ซึ่งหากสามารถแกไขได จะชวย
สงเสริมใหโครงการกอสรางดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ราบร่ืนและรวดเร็ว โดยบุคลากรที่กลาว
ณ ที่น้ี สามารถแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ประจําอยูที่ “หนางาน” หรือสถานที่กอสรางในประเทศ
ตาง ๆ และสวนที่ประจําอยูที่สวนกลาง หรืออยูที่กรุงเทพฯ

1) ขอจํากัดของบุคลากรสวนที่ประจําอยูที่สถานที่กอสราง  ในการดําเนินโครงการ
กอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมอาคาร สอท./สกญ. ในตางประเทศ รวมทั้งในกรณีของโครงการ
กอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ในระหวางการดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซม
จริง ไมวาจะเปนโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ กระทรวงการตางประเทศไมสามารถสงเจาหนาที่
จากสวนกลางไปชวยควบคุมดูแลโครงการฯ ไดเน่ืองจากขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณ
โดยจะมอบให สอท./สกญ. ควบคุมดูแลและประสานงานในเร่ืองตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งในบางคร้ัง
เจาหนาที่ สอท./สกญ. ขาดความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารโครงการกอสราง ซึ่งอาจทําให
การบริหารโครงการฯ ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญที่มี
มูลคาสูง
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2) ขอจํากัดของบุคลากรที่ประจําอยูในประเทศไทย
หนวยงานภายในกระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบในเร่ืองการบริหารทรัพยสิน

ในตางประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารสถานทูตสถานกงสุล
ในตางประเทศ คือ“สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ ” สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
โดยมีการแบงสายงานความรับผิดชอบเปนการภายในตามแผนผัง ดังน้ี

สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ
ผูอํานวยการสวน (นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ)

3) ปจจุบัน สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ มีขาราชการทั้งสิ้น 8 คน
ประกอบดวย ผูอํานวยการสวน (นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ) จํานวน 1 คน นักการทูตระดับ
ชํานาญการ 3 คน และเจาพนักงานธุรการ/พัสดุระดับปฏิบัติการ/ชํานาญงาน 4 คนโดยแบงการทํางาน
เปน 2 ฝายหลัก คือ

(1) ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร มีเจาหนาที่ทั้งหมด 3 คน รับผิดชอบงาน ดังน้ี
          ก. งานบริหารจัดการโครงการกอสรางและจัดซื้ออาคาร ซึ่งมีขั้นตอน

ประกอบดวย การวางแผนโครงการฯ การต้ังคําของบประมาณ การสํารวจหาที่ดิน/อาคารที่เหมาะสม
สําหรับการจัดซื้อหรือกอสราง การประสานขออนุญาตทางการทองถิ่น การดําเนินการจัดซื้ออาคาร
การดําเนินการจางบริษัทผูออกแบบ/ผูรับเหมากอสราง การบริหารสัญญาจาง และตรวจรับงานจนกวา
การกอสรางจะแลวเสร็จและสอท./สกญ. ยายเขาใชอาคารโดยปจจุบันมีโครงการกอสรางที่อยูระหวาง
ดําเนินการจํานวน 11 โครงการ

          ข.  งานจําหนายอสังหาริมทรัพยที่เลิกใชประโยชน ซึ่งมีขั้นตอนประกอบดวย
การสํารวจอสังหาริมทรพยในตางประเทศที่เลิกใชประโยชน การขออนุมัติกระทรวงฯ ในหลักการ

ฝายเชาอาคาร บริหารครุภัณฑ
และปรับปรุงซอมแซม
จนท.พัสดุ/ธุรการจํานวน 4 คน

ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร
จนท.การทูตจํานวน 3 คน
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ในเร่ืองการจําหนาย และการขออนุมัติกระทรวงการคลัง (ในฐานะผูถือครองกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยของรัฐบาลไทยในตางประเทศทั้งหมด) ตลอดจนการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ก็ดําเนินการจําหนายใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และนําเงินรายไดจาก
การขายเขาเปนรายไดแผนดินในนามกรมธนารักษ โดยในชวง 3 ปที่ผานมา กระทรวงฯ สามารถ
ดําเนินการขายอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่เลิกใชประโยชนแลวจํานวน 5 แหง และขณะน้ีอยู
ระหวางดําเนินการขายอีก 4 แหง ไดแก อาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน หลังเดิม อาคาร สอท. ณ
กรุงบรัสเซลสหลังเดิม อาคาร สอท. ณ กรุงเฮก (อาคาร 2) และอาคาร สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน หลังเดิม

          ค. งานปรับปรุงซอมแซมขนาดใหญ เชน การซอมแซมทําเนียบ
ออท. ณ กรุงนิวเดลี

          ง. งานปรับปรุงฐานขอมูลอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ
          จ. งานงานจัดทําประเมินผลความเสี่ยงธรรมาภิบาล

(2) ฝายเชาอาคาร บริหารครุภัณฑ และปรับปรุงซอมแซมอาคาร มีเจาหนาที่
4 คน รับผิดชอบงาน ดังน้ี

     ก. งานเชาอาคารที่ทําการ บานพักเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ซึ่งมีขั้นตอน
ประกอบดวย การประสานกับ สอท./สกญ. ในการสํารวจอาคารที่เหมาะสมที่จะเชา การต้ังคําขอ
งบประมาณ การขออนุมัติการเชา และการบริหารสัญญาเชา โดยปจจุบันกระทรวงฯ เชาอาคาร
ที่ทําการ สอท./สกญ. บานพัก ออท./กสญ. จํานวน 83 แหง และเสียคาเชาปละ ประมาณ 400 ลานบาท

          ข.  งานปรับปรุงซอมแซมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศทั้งหมดของ
กระทรวงฯ ทั้งในสวนที่จัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์แลว และที่ยังเชาอยู ซึ่งมีขั้นตอนประกอบดวย
การประมวลความตองการ/ความจําเปนในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร และการวางแผนการ
บํารุงรักษาอาคารโดยการประสานกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ การต้ังคําของบประมาณ
การขออนุมัติการปรับปรุงซอมแซมและการบํารุงรักษาอาคาร และการติดตามผลการดําเนินการ
โดยกระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณคาปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารเฉลี่ยปละประมาณ
150-200 ลานบาท

   ค.  งานบริหารครุภัณฑ รับผิดชอบงานบริหารครุภัณฑสําหรับสํานักงาน
ในตางประเทศทั่วโลกของกระทรวงฯ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบดวย การประมวลคําของบประมาณ
คาจัดซื้อครุภัณฑจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ดําเนินการต้ังคําของบประมาณ
ดําเนินการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดสงเงินงบประมาณ บริหารจัดการระบบทะเบียนครุภัณฑ ซึ่งปจจุบัน
เปนระบบออนไลน และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจําป ตลอดจนการอนุมัติจําหนาย
จาย/โอนครุภัณฑ
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3.3.6 ปญหาและอุปสรรรค
เมื่อพิจารณาเฉพาะจากภารกิจของ “ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร” สวนจัดหาและ

บริหารทรัพยสินในตางประเทศ โดยเฉพาะในสวนของการบริหารโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคาร
เฉพาะเพียงแคโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลวและอยูระหวางดําเนินการจํานวน 11 โครงการ
รวมมูลคาประมาณ 4,600 ลานบาท โดยยังไมรวมโครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณและโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคต ก็เห็นไดชัดวาจํานวนบุคคลากรและการจัดโครงสรางของฝายจัดซื้อและ
กอสรางอาคาร ไมสอดคลองกับภารกิจในความรับผิดชอบ กลาวคือ

ดานจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ และขาดความตอเน่ือง ขณะน้ีมีจํานวน 3 คน
(นักการทูตชํานาญการ 3 คน) ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดชอบ
โครงการกอสราง/จัดซื้อ หรือปรับปรุงซอมแซมขนาดใหญถึงประมาณ 5 โครงการ อีกทั้งยังตอง
รับผิดชอบงานขายอาคารที่เลิกใชประโยชน ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลอสังหาริมทรัพยไทย
ในตางประเทศดวย

นอกจากจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอแลว เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานก็มีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนออกประจําการในตางประเทศเชนเดียวกับขาราชการกรมกองอ่ืน ๆ  ของกระทรวงฯ
ทําใหเกิดปญหาการขาดความตอเน่ือง เพราะงานและโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะโครงการกอสราง
สวนใหญ เปนโครงการระยะยาวที่ใชเวลาดําเนินการหลายป แตละโครงการมีรายละเอียดปลีกยอย
และภูมิหลังที่แตกตางกัน การสับเปลี่ยนเจาหนาที่กลางคันทําใหการบริหารโครงการไมราบร่ืน
คลองตัวเทาที่ควรเปน

นอกจากน้ันเจาหนาที่ทั้งสายการทูตและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานที่ผายฯ ประมาณ
ต้ังแต 2-3 ปขึ้นไป ไดเร่ิมสั่งสมองคความรู และประสบการณในงานบริหารพัสดุในตางประเทศ
ที่ครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ ซึ่งมิไดเปนสาขาวิชาชีพของตนโดยตรง เชน ดานระเบียบพัสดุ ระเบียบ
การบริหารการเงิน/การคลัง และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการกอสราง ซึ่งนับเปน
ทรัพยากรบุคคลดานการบริหารงานพัสดุในตางประเทศที่มีคายิ่ง แตเมื่อถึงวาระก็ออกไป
ประจําการในตางประเทศ ทําใหฝายฯ ตองเสียบุคลากรที่มีความรู/ประสบการณในงานดานน้ี
ไปอยางนาเสียดาย และตองใชเวลาในการฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานคนใหม

ปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ ถึงแมเจาหนาที่ปฏิบิตงานจะไดรับการถายทอดงาน
และสั่งสมประสบการณ แตสวนใหญก็ยังคงขาดความรูความเขาใจอยางถองแทในบางดานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินโครงการกอสราง เชน ความรูในดานสถาปตยกรรม ดานวิศวกรรม และดานบริหาร
อสังหาริมทรัพย เปนตน ซึ่งหากมีองคความรูตาง ๆ เหลาน้ีก็จะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ดานโครงสรางที่มีขอจํากัด  “ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร” ของสวนจัดหาและ
บริหารทรัพยสินในตางประเทศ เปนหนวยงานยอยเพียงหนวยงานเดียวที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ
โครงการกอสราง/จัดซื้อจัดซื้ออาคารที่ทําการ และบานพัก ออท./กสญ. และการปรับปรุงซอมแซม
ขนาดใหญ โดยไมมีการแบงเปนหนวยยอยอ่ืน ๆ เพื่อรับผิดชอบตามลักษณะงาน ซึ่งสามารถแบงเปน
หมวดใหญ ๆ เชน

          1. งานวางนโยบาย/แผน
                        2. งานบริหารการเงินและงบประมาณ
                        3. งานดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
                        4. งานสํารวจที่ดินและอาคาร (กรณีการจัดซื้ออาคาร)
                        5. งานสํารวจและออกแบบอาคาร
                        6. งานจัดหา/จัดจางผูรับเหมากอสราง
                        7. งานบริหารสัญญาและควบคุมงานกอสราง
                        8. งานเตรียมความพรอม/ขนยายเขาใชอาคาร
                        9. งานบริหารการปรับปรุงซอมแซมขนาดใหญ
                        การที่ไมมีการแบงสายงานเปนฝายยอย ๆ โดยมีบุคลากรที่มีจํานวนและคุณสมบัติ
เหมาะสมตามลักษณะงานขางตน สงผลกระทบตอการบริหารจัดการโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคาร
ในตางประเทศ โดยทําใหการดําเนินโครงการไมคลองตัวเทาที่ควร และสงผลกระทบตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลและความรวดเร็วในการดําเนินโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารเพื่อใหทัน
และตอบสนองความตองการใชงาน

3.4  ผลงานการกอสรางอาคารท่ีทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร หรือการประเมินผล
(Product Evaluation – P)

การกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ไดมีการแบงงานเปน 13 งวด โดยจนถึงเดือน
มิถุนายน 2555 ไดมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจการจางฯ ไปแลว 10 งวด ความคืบหนา
ของงานกอสรางถึงขั้นการตกแตงภายใน ติดต้ังเฟอรนิเจอรติดต้ังและลอยตัว (Built in and loose
furniture) ซึ่งผลงานการกอสรางหรือผลผลิตทั้ง 9 งวด เปนไปตามสัญญาจางเหมากอสรางฯ ไดรับ
การรับรองผลงานจากบริษัทผูควบคุมงาน และไดรับอนุมัติการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจ
การจางฯ ซึ่งมีอัครราชทูต ณ สิงคโปร เปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมรวมเปนกรรมการดวย จึงนับไดวาโครงการกอสรางฯ สถานะจนถึง ณ ปจจุบัน
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ผานการประเมินในสวนของผลผลิต ตรงตามสัญญาจางฯ ตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ
แปลน ตลอดจนวัตถุประสงคของทางราชการ เพียงแตประสบปญหาความลาชา ซึ่งมีสาเหตุดังที่กลาว
มาแลวในขอ 3.3



บทท่ี 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1  ขอสรุป
ผลการศึกษาตามบทที่ 3 ในสวนของการประเมินการนําแผนงานมาปฏิบัติจริง หรือการ

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พบวา ความลาชาในการดําเนินโครงการกอสรางอาคาร
ที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ตลอดจนโครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูต
(สอท.) /สถานกงสุลใหญ (สกญ.) ไทยในประเทศอ่ืน ๆ และอุปสรรคที่ทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศไมสามารถเพิ่มจํานวนโครงการกอสรางหรือจัดซื้ออาคาร สอท./สกญ. ในภาพรวม
ใหทันตอความตองการใชงาน เกิดจากสาเหตุ 5 ประการ ไดแก

4.1.1 ขอจํากัดดานงบประมาณ
เน่ืองจากที่ผานมากระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปปกติจํากัดอยางมาก

และเมื่อเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจ เชนในป พ.ศ. 2540 ทําใหไมไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับเปน
คากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร  หรือโครงการลักษณะเดียวกันในประเทศอ่ืน ๆ เชนที่
อินโดนีเซีย นิวซีแลนด เมียนมาร และปากีสถาน เปนตน ทําใหโครงการฯ ตองลาชากวาแผนถึง
ประมาณ 15 ป

ขณะที่เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินรายไดคาธรรมเนียมการกงสุลรอยละ 20 ที่
กระทรวงการคลังเคยอนุญาตใหกระทรวงการตางประเทศหักเก็บไว เปนคากอสรางหรือจัดซื้ออาคาร
ที่ทําการ สอท./สกญ. ก็มีขอจํากัด คือกระทรวงการคลังอนุญาตใหหักเก็บเฉพาะระหวางปงบประมาณ
2547 – 2551 เทาน้ัน และใหสามารถนําเงินดังกลาวไปใชสําหรับจัดซื้อหรือกอสรางอาคารเพื่อทดแทน
การเชา หรือใชในการกอสรางอาคารในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินเปลาไวแลวเทาน้ัน ขณะที่อาคารที่
รัฐบาลซื้อหรือสรางเปนกรรมสิทธิ์แลว ถึงแมจะเกาทรุดโทรม หรือแออัดคับแคบเพียงใด ก็ไม
สามารถใชเงินรายไดคาธรรมเนียมการกงสุลรอยละ 20 น้ีเปนคาจัดซื้อหรือกอสรางอาคารหลังใหมได

4.1.2 ขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย
 เมื่อกระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณคากอสรางอาคารที่ทําการ

สอท. ณ สิงคโปรหลังจากลาชาประมาณ 15 ป เมื่อลงมือกอสรางจริง ปรากฏวาการกอสรางประสบ
ความลาชา โดยผูรับเหมาไดขออนุมัติขยายเวลาสัญญาออกไปอีก 163 วัน พรอมขอเรียกคาใชจาย
เพิ่มเติม อางเหตุผลวาเกิดจากปญหาในสวนของแบบกอสรางทําใหไดรับใบอนุญาตจากหนวยงาน
ตาง ๆ ของสิงคโปรลาชา
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เหตุผลที่ผูรับเหมาอางในการขอขยายระยะเวลาสัญญากอสรางสามารถกลาวไดวามี
มูลเหตุมาจากความไมทันสมัย และความไมสมบูรณของแบบกอสราง ซึ่งบางสวนไมสอดคลองกับ
กฎระเบียบทองถิ่นที่กําหนดมานานแลว หรือกําหนดขึ้นใหมในชวง 15 ปที่ผานมาหลังจากที่แบบ
อาคารไดออกเสร็จแลว  ทําใหตองมีการปรับปรุง/หรือออกแบบใหม โดยบริษัทสถาปนิกไทยไม
เชี่ยวชาญในกฎระเบียบควบคุมการกอสรางของสิงคโปร ซึ่งมีมาตรฐานสูงเทียบเทาประเทศพัฒนา
แลว ถึงแมบริษัท สถาปนิกไทย (บริษัท นนท –ตรึงใจฯ) จะมีหุนสวนหรือ local partner ที่เปน
บริษัทสถาปนิกในสิงคโปร แตการออกแบบนับต้ังแตแบบขั้นตน (preliminary designs) จนถึงแบบ
ขั้นสุดทาย (final designs) สวนใหญจะดําเนินการโดยบริษัท นนท-ตรึงใจฯ  ทําใหมีรายละเอียด
หลายจุดไมเปนตามระเบียบขอบังคับทองถิ่น ไมสามารถนําแบบดังกลาวไปกอสรางจริงได
ผลสุดทายตองมีการเขียนใหมโดยสถาปนิกทองถิ่น โดยเฉพาะในสวนของแบบงานโครงสราง
และงานระบบตาง ๆ ทําใหตองเสียเวลา

ขณะเดียวกัน ขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทยในฐานะเปน
lead firm น้ี สงผลใหเกิดความลาชาในการขอใบอนุญาตสําหรับโครงการกอสรางอาคาร สอท./
สกญ. ในประเทศอ่ืน ๆ เชนเดียวกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเขมงวดในเร่ืองกฎระเบียบการ
กอสรางอาคาร เชนโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงโตเกียว  สอท. ณ กรุงปกกิ่ง
สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ และ สอท. ณ กรุงนิวเดลี เปนตน เน่ืองจากแบบบางสวนไมเปนไปตาม
ขอบังคับทองถิ่น ตองเสียเวลาในการปรับปรุงแกไขแบบ

4.1.3 ขอจํากัดดานกฎระเบียบราชการไทย
การดําเนินโครงการกอสรางหรือจัดซื้ออาคารที่ถึงแมเปนการดําเนินการใน

ตางประเทศ แตก็ยังคงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
โดยเฉพาะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบ
ที่ออกโดยหนวยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ซึ่งกฎระเบียบเหลาน้ันเหมาะสมสําหรับ
ใชปฏิบัติภายในประเทศ แตบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการจัดซื้อ/จัดจางในตางประเทศ อาทิ

1) การที่กระทรวงการคลังมีความเห็นวาเงินคาภาษี (GST) ที่ สอท. จายใหแก
กรมสรรพากรสิงคโปรในการจายคาจางใหแกผูรับเหมาแตละงวดไปกอน และตอมาสามารถรับคืน
(GST Refund) ไดในภายหลัง ถือวาเปนรายไดแผนดินที่จะตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ไม
สามารถนํากลับมาใชเปนคากอสรางตอไปได ทําใหกระทรวงฯ ตองเสนอขอต้ังงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อเปนคาภาษีโดยเฉพาะ ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและเปนการเพิ่มขั้นตอนการทํางาน อีกทั้ง
ยังเปนการเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปของกระทรวงฯ ในภาพรวมโดยไมจําเปน
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2) อัตราคาจางออกแบบอาคารและควบคุมงานกอสรางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ  ตํ่ากวาความเปนจริง โดยใหจายคาออกแบบหรือคาควบคุมงาน
อยางใดอยางหน่ึงไดในอัตรารอยละ 1.75 - 2 ของวงเงินงบประมาณคากอสรางเทาน้ัน ซึ่งเปนอัตราที่
ตํ่ามาก ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดสําหรับการจางออกแบบอาคารสถานทูต/สถานกงสุลในตางประเทศ
ที่โดยปกติจําเปนตองจัดจางบริษัทสถาปนิกทองถิ่นที่มีชื่อเสียง และมีผลงานเปนที่ยอมรับเพื่อทําการ
ออกแบบ หรือรวมในการออกแบบใหเปนไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานทองถิ่น โดยอัตราคา
ออกแบบและคาควบคุมงานในตางประเทศจะเฉลี่ยอยูที่อยางละรอยละ 6-10 ของวงเงินคากอสราง
เปนอยางตํ่า หากกระทรวงฯ จะจายคาจางในอัตราที่สูงกวาน้ีจะตองขออนุมัติกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เปนกรณีพิเศษโดยกวาจะไดรับอนุมัติ จะตองใชเวลาถึงประมาณ 2-3 เดือน สงผล
ใหการดําเนินโครงการกอสรางประสบความลาชา

3) ขอจํากัดการจายเงินคาจางลวงหนา (advance payment) ใหแกผูรับจางไดไมเกินรอย
ละ 15 ของราคาจาง อยางไรก็ดี แนวปฏิบัติทองถิ่นในบางประเทศกําหนดใหตองจายเงินลวงหนาสูง
กวารอยละ 15 ของมูลคางาน ทําใหจําเปนตองใชเวลาในการเจรจาตอรองกับผูขายหรือผูรับเหมา
กอสราง อีกทั้งในบางคร้ังขอจํากัดดังกลาวทําใหอํานาจในการเจรจาตอรองเงื่อนไขในการซื้อการจาง
ของผูวาจางลดลงดวย ทั้งน้ีในกรณีของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร น้ัน สอท.
ไดจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับเหมารอยละ 15 ของวงเงินคาจาง ซึ่งหากระเบียบเอ้ืออํานวยให
สามารถจายเงินคาจางลวงหนาไดมากกวาน้ี นาจะทําให สอท. มีอํานาจตอรองในเร่ืองราคาและ
เงื่อนไขตางๆ ไดมากขึ้น

4.1.4 ขอจํากัดดานกฎระเบียบขอบังคับในตางประเทศ
ความเขมงวดกวดขันในเร่ืองขอบังคับที่ออกโดยหนวยราชการสิงคโปรสงผลให

โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ประสบความลาชาเปนอยางมาก โดยในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการนับต้ังแตการร้ือถอนอาคารหลังเดิม จนถึงกอนที่ สอท. จะยายเขาใช
อาคารจะตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานตางๆ เปนระยะๆ กวา 60 รายการ

ขณะที่ในประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว ลวนมีระเบียบ
ขอบังคับในการกอสรางอาคารที่มีความเขมงวดกวดขันเชนกันโดยไมมีขอยกเวน ซึ่งกฎระเบียบ
เหลาน้ีทําใหโครงการกอสรางตองเสียเวลาและงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ

4.1.5 ขอจํากัดดานบุคลากรและโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบ  เปนอีกปจจัยหน่ึงที่หาก
สามารถแกไขได จะชวยสงเสริมใหโครงการกอสรางดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน
และรวดเร็ว โดยบุคลากรที่กลาว ณ ที่น้ี สามารถแบงเปน 2 สวน คือ
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1) สวนที่ประจําอยูที่ “หนางาน” หรือสถานที่กอสรางในประเทศตาง ๆ รวมทั้งในกรณี
ของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ซึ่งกระทรวงฯ ไมสามารถสงเจาหนาที่จาก
สวนกลางไปชวยควบคุมดูแลโครงการฯ ไดเน่ืองจากขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณ โดยจะ
มอบให สอท./สกญ. ควบคุมดูแลและประสานงานในเร่ืองตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งในบางคร้ังเจาหนาที่
สอท./สกญ. ขาดความรูความเชี่ยวชาญในดานการบริหารโครงการกอสราง ซึ่งอาจทําใหการบริหาร
โครงการฯ ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญที่มีมูลคาสูง

2) สวนที่ประจําอยูในประเทศไทย หนวยงานภายในกระทรวงการตางประเทศที่
รับผิดชอบคือ“สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ ” สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
โดยมีขาราชการทั้งสิ้นเพียง 8 คน รวมผูอํานวยการสวน และแบงการทํางานเปน 2 ฝายหลัก คือ
ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร มีเจาหนาที่ทั้งหมด 3 คน รับผิดชอบงานเปนจํานวนมาก เชน งานบริหาร
จัดการโครงการกอสรางและจัดซื้ออาคาร (ปจจุบันมีโครงการกอสรางที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน
11 โครงการ) งานจําหนายอสังหาริมทรัพยที่เลิกใชประโยชน (ในชวง 3 ปที่ผานมา กระทรวงฯ
สามารถดําเนินการขายอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่เลิกใชประโยชนแลวจํานวน 5 แหง และ
ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการขายอีก 4 แหง) งานปรับปรุงซอมแซมขนาดใหญ งานปรับปรุง
ฐานขอมูลอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ และงานจัดทําประเมินผลความเสี่ยงธรรมาภิบาล เปนตน

อีกฝายหน่ึง คือ ฝายเชาอาคาร บริหารครุภัณฑ และปรับปรุงซอมแซมอาคาร ซึ่งมี
เจาหนาที่ 4 คน รับผิดชอบงานเชาอาคารที่ทําการ บานพักเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ (ปจจุบัน
กระทรวงฯ เชาอาคารที่ทําการ สอท./สกญ. บานพัก ออท./กสญ. จํานวน 83 แหง และเสียคาเชาปละ
ประมาณ 400 ลานบาท) และงานปรับปรุงซอมแซมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศทั้งหมดของ
กระทรวงฯ ทั้งในสวนที่จัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์แลว (กระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณคาปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษาอาคารเฉลี่ยปละประมาณ 150-200 ลาน) ตลอดจนงานบริหารครุภัณฑ รับผิดชอบ
งานบริหารครุภัณฑสําหรับสํานักงานในตางประเทศทั่วโลกของกระทรวงฯ

เมื่อพิจารณาจากเฉพาะภารกิจของ “ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร” สวนจัดหาและ
บริหารทรัพยสินในตางประเทศ โดยเฉพาะในสวนของการบริหารโครงการกอสราง/จัดซื้อ จะเห็นวา
มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ และขาดความตอเน่ือง ขณะน้ีมีจํานวนเพียง 3 คน (นักการทูตชํานาญ
การ 3 คน) ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานก็มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออก
ประจําการในตางประเทศเชนเดียวกับขาราชการกรมกองอ่ืน ๆ  ของกระทรวงฯ ทําใหเกิดปญหาการ
ขาดความตอเน่ือง ขณะที่ดานโครงสรางก็มีขอจํากัด  “ฝายจัดซื้อและกอสรางอาคาร” ของสวนจัดหา
และบริหารทรัพยสินในตางประเทศ เปนหนวยงานยอยเพียงหนวยงานเดียวที่รับผิดชอบการบริหาร
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จัดการโครงการกอสราง/จัดซื้ออาคารที่ทําการ และบานพัก ออท./กสญ. และการปรับปรุงซอมแซม
ขนาดใหญ โดยไมมีการแบงเปนหนวยยอยอ่ืน ๆ เพื่อรับผิดชอบตามลักษณะงาน ซึ่งสามารถแบง
เปนหมวดใหญ ๆ เชนงานวางนโยบาย/แผน งานบริหารการเงินและงบประมาณ งานดานกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ งานสํารวจที่ดินและอาคาร (กรณีการจัดซื้ออาคาร) งานสํารวจและออกแบบ
อาคาร งานจัดหา/จัดจางผูรับเหมากอสราง งานบริหารสัญญาและควบคุมงานกอสราง งานเตรียม
ความพรอม/ขนยายเขาใชอาคาร งานบริหารการปรับปรุงซอมแซมขนาดใหญ การที่ไมมีการแบงสาย
งานเปนฝายยอย ๆ โดยมีบุคลากรที่มีจํานวนและคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานขางตน สงผล
กระทบตอการบริหารจัดการโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารในตางประเทศ โดยทําใหการดําเนิน
โครงการไมคลองตัวเทาที่ควร และสงผลกระทบตอการเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลและความ
รวดเร็วในการดําเนินโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารเพื่อใหทันและตอบสนองความตองการใชงาน

4.2 ขอเสนอแนะ
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนจากประสบการณของผูเขียน

สามารถประมวลขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ดังน้ี
4.2.1 การแกไขปญหาขอจํากัดดานงบประมาณ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทําใหไดมาซึ่งงบประมาณคากอสราง/จัดซื้ออาคาร
สถานทูต/สถานกงสุลเพิ่มขึ้นจากอดีตจากที่ผานมาเปน ดังน้ี

1) การต้ังคําของบประมาณรายจายประจําปปกติเพิ่มเติม
นับต้ังแตเกิดวิกฤติการณดานเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ 2540  จนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ. 2555)

หรือประมาณ 15 ป กระทรวงการตางประเทศไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (งบปกติ)
เพื่อเปนคาดําเนินโครงการกอสรางหรือจัดซื้อ/ที่ดิน/อาคารสถานทูตสถานกงสุลในตางประเทศเพียง
8 รายการเทาน้ัน คือ

(1) คาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ทําการ สอท ณ กรุงปกกิ่ง
(2) คาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ทําการ สกญ. ณ นครกวางโจว
(3) คากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงโตเกียว
(4) คากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ  กรุงเวลลิงตัน
(5) คากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร
(6) คากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ เวียงจันทน
(7) คากอสรางอาคารที่ทําการ สกญ. ณ เมืองปนัง
(8) คากอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงออตตาวา
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ในการน้ี กระทรวงฯ มีความจําเปนที่จะตองผลักดันใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป รายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางใหเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยคือควรใหกระทรวงฯ
สามารถกอสรางหรือจัดซื้ออาคารสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ บานพักเอกอัครราชทูต/
กงสุลใหญไดปละประมาณ 3 แหง เพื่อใหทันตอความตองการใชงาน โดยกระทรวงฯ ควรดําเนิน
ยุทธวิธี “lobby” หนวยงานและผูเกี่ยวของใน 5 ระดับคือ

1.  ระดับกระทรวงการตางประเทศ
     ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจและหาฉันทามติจากผูบริหารระดับสูงของ

กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะระดับอธิบดีทุกกรมในอันที่จะรวมกันเสียสละและให
ความสําคัญ (priority) ตอการต้ังคําของบประมาณรายจายประจําปเพื่อเปนคากอสรางหรือจัดซื้ออาคาร
ที่ทําการ สอท./สกญ. ทําเนียบออท.บานพักกสญ. ในตางประเทศ โดยเฉพาะในรายการที่เปนเร่ือง
ตอเน่ือง เชน มีการจัดซื้อที่ดินเปลาเตรียมไวแลว หรือมีการออกแบบอาคารที่จะกอสรางไวแลว เชน
ในกรณีของ สอท. ณ สิงคโปร หรือเพื่อเปนการทดแทนการเชา หรือทดแทนอาคารอ่ืนๆ ที่มีสภาพเกา
ทรุดโทรมหรือแออัดคับแคบ เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณคาเชา และเพื่อให สอท./สกญ. ไทยมี
อาคารที่ทําการที่มีความภูมิฐานเปนที่เชิดหนาชูตา สามารถตอบสนองภารกิจตางๆ ของกระทรวงฯ
ตลอดจนถือเปนการลงทุนในระยะยาวดวย

2. ระดับกระทรวงอ่ืนๆ ที่มีสํานักงานผูแทนในตางประเทศ
ควรมีการหา “แนวรวม” จากสวนราชการอ่ืนๆ ที่มีสํานักงานในตางประเทศ

และจะเขาใชประโยชนในอาคารที่จะกอสรางหรือจัดซื้อใหม ใหชวยในการผลักดันตอรัฐบาลให
มีการจัดสรรงบประมาณในสวนน้ีใหมากขึ้น โดยสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศมี อาทิ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงเกษตรฯ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน โดยรูปแบบในการสนับสนุนอาจรวมถึงการยินยอมเจียดจาย
งบประมาณประจําปของแตละกระทรวงมารวมสมทบเปนคากอสราง/จัดซื้ออาคารที่ทําการ สอท./
สกญ. หลังใหมดวย
                           3. ระดับหนวยงานผูบริหารจัดการดานงบประมาณอันไดแก สํานักงบประมาณ
และกระทรวงการคลัง

กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานราชการอ่ืนๆ ควรเพิ่มความพยายามใน
การรวมกันชี้แจงทําความเขาใจใหสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลังตระหนักถึงความจําเปน
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเปนคากอสรางหรือจัดซื้ออาคารที่ทําการ สอท./สกญ.
หลังใหมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากทั้ง 2 หนวยงานน้ีเปนกลไก หรือ“ดานแรก” ที่สําคัญในการจัดสรร
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งบประมาณใหสวนราชการตาง ๆ โดยความเห็นของสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลังมี
นํ้าหนักและผลตอการพิจารณาของรัฐบาลเปนอยางมาก

4. ระดับรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี)
ควรมีการโนมนาวและนําเสนอใหรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจําเปนในการลงทุน

กอสรางหรือซื้ออาคารที่ทําการ สอท./สกญ. ที่ใหมและทันสมัย ซึ่งนอกจากเปนการสนับสนุนใหทีม
ประเทศไทยสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นแลว ยงัเปนที่เชิด
หนาชูตาของประเทศ เปนการดึงดูดและสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุน/นักทองเที่ยวตางชาติ
และเปนการลงทุนในระยะยาว โดยหากสามารถกระทําได ควรเสนอใหรัฐบาลกําหนดเร่ืองน้ีใหเปน
“วาระแหงชาติ”

5. ระดับรัฐสภา
การพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปเปนอํานาจและหนาที่

ของรัฐสภาโดยเฉพาะในสวนของสภาผูแทนราษฎร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพยายาม
โนมนาว (lobby) ขอรับการสนับสนุนจากรัฐสภาเพื่อใหผานความเห็นชอบคําขอต้ังงบประมาณ
เพื่อเปนคากอสรางหรือจัดซื้ออาคารที่ทําการ สอท./สกญ. ตาง ๆ โดยควรมีการชี้แจงทําความเขาใจ/
โนมนาวบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในทุกโอกาสและต้ังแตเน่ิน ๆ รวมทั้งการขอความรวมมือ
สอท/สกญ. ทุกแหง ยกเร่ืองน้ีขึ้นหารือกับบรรดาคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในรูป
คณะกรรมาธิการชุดตางๆ ในระหวางการเดินทางไปเยือนตางประเทศ โดยกระทรวงฯ เปน
ผูสนับสนุนดานขอมูลใหแกสอท.สกญ. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน

2) การขอร้ือฟนใชเงินนอกงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศเปนคา
กอสรางหรือจัดซื้ออาคาร

จากการที่กระทรวงฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปปกติ รายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํากัดอยางมากนับต้ังแตป 2540 เปนตนมา กระทรวงฯ จึงมีความจําเปนตอง
แสวงหาแหลงงบประมาณอ่ืนเพื่อใชเปนคาจัดซื้อ/กอสรางอาคารในตางประเทศ โดยกระทรวงฯ
ไดประสบความสําเร็จในการเจรจาขออนุญาตกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ในการหักเงิน
คาธรรมเนียมการกงสุลรอยละ 20 กอนสงคลังเปนรายไดแผนดิน หรือที่เรียกวา “เงิน 20%”
เพื่อนําไปใช “เปนคาใชจายในการจัดซื้อที่ดินและอาคารเปนที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญทดแทนที่เชาอยูในปจจุบัน” ต้ังแตปงบประมาณ 2546 จนถึงสิ้นปงบประมาณ
2551 รวม 6 ปงบประมาณ
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เงิน 20% ระหวางปงบประมาณ 2546-2551 ดังกลาวน้ี ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ
3,000 ลานบาท ไดกลายเปนแหลงงบประมาณหลักของกระทรวงฯ ในการจัดซื้อ/กอสรางอาคาร
ที่ทําการ สอท./สกญ. ทดแทนที่เชาในปจจุบัน ในชวงป 2546- 2551 โดยมีทั้งสิ้น 12 โครงการที่ใชเงิน
งบประมาณในสวนน้ี แบงเปนโครงการจัดซื้ออาคาร 4 โครงการ (สําหรับสอท. ณ กรุงบรัสเซลส
สอท. ณ กรุงราบัต  สกญ. ณ นครเฉิงตู และสอท. ณ กรุงเวียนนา และโครงการกอสรางอีก 8 โครงการ
(สําหรับสอท. ณ กรุงธากา สอท. ณ กรุงยางกุง  สอท. ณ กรุงปกกิ่ง สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด
สอท. ณ กรุงนิวเดลี สอท. ณ กรุงจาการตา สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ และสกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต)

อยางไรก็ดี  การใชเงิน 20% น้ี มีขอจํากัด 2 ประการที่สําคัญคือ (1) ใหหักเงิน 20%
น้ีไดจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทาน้ัน ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองน้ีหลังสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กระทรวงฯ ไดขออนุญาตกระทรวงการคลังในการหักเงิน 20% น้ีไวตอไป แตกระทรวงการคลังไม
อนุญาตเน่ืองจากผลการเบิกจายเงิน 20% ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2551 ไมเปนไปตามที่
กรมบัญชีกลางคาดหมายและ (2) ใหใชเงิน 20% สําหรับเปนคาใชจายในการจัดซื้อ เฉพาะอาคาร
ท่ีทําการฯ และเพื่อทดแทนการเชาเทาน้ัน ทําใหกระทรวงฯ มีขอจํากัด ไมสามารถนําเงิน 20% ไปใช
เปนคาจัดซื้อหรือกอสรางทําเนียบออท. หรือบานพักกสญ. ตลอดจนจัดซื้อ/กอสรางอาคารที่ทําการฯ
แหงใหมที่มิไดเปนการทดแทนการเชาได

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาน้ีคือการเจรจากับกระทรวงการคลัง เพื่อขอ
อนุญาตร้ือฟนการอนุญาตใหกระทรวงการตางประเทศหักเงิน 20% หรือมากกวา 20% อีกคร้ังหน่ึง
อีกอยางนอย 5 ปงบประมาณ เพื่อใหกระทรวงฯ สามารถจัดซื้อ/กอสรางอาคารในตางประเทศเพิ่มเติม
โดยในคร้ังน้ีกระทรวงฯ ควรจะเสนอแผนโครงการจัดซื้อหรือกอสรางอาคารอยางชัดเจน ตลอดจน
วางมาตรการที่จะทําใหการเบิกจายงบประมาณคาจัดซื้อหรือกอสรางอาคารไดตามเปาหมาย โดยควร
เนนที่โครงการจัดซื้ออาคารหรือบานสําเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนไมซับซอนและใชเวลาในการดําเนินการ
นอยกวาการดําเนินโครงการกอสรางเปนอยางมาก โดยเฉลี่ยการจัดซื้ออาคารที่ทําการหรือทําเนียบฯ
จะใชเวลาประมาณ 3-4 เดือนเทาน้ัน  ขั้นตอนใหญ ๆ ประกอบดวย

(1) การใหแนวทางแก สอท./สกญ. ในการสํารวจและเสนออาคารหรือบานที่
เหมาะสมอยางนอย 3-4 หลังที่อยูในขายสมควรจะซื้อทั้งในดานสภาพอาคาร ทําเลที่ต้ัง เน้ือที่ใชสอย
เงื่อนไขดานการถือครองกรรมสิทธิ์ และราคา เปนตน

(2) กระทรวงฯ จัดสงคณะผูแทน ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิดานสถาปตยกรรม/วิศวกรรม
รวมอยูดวยเดินทางไปสํารวจอาคารหรือบานเหลาน้ัน เพื่อนําขอมูลกลับมาเสนอพรอมความคิดเห็น
ใหกระทรวงฯ พิจารณา
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(3) กระทรวงฯ แตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุฯ และดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน รวมทั้งการใหกรมสนธิสัญญาฯ ตรวจรางสัญญา
ซื้อ-ขาย กอนการซื้อขาย จากน้ันนําขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษเปนอสังหาริมทรัพยของรัฐบาลไทย
ในตางประเทศตอไป

3)  การขอใชเงินนอกงบประมาณของกระทรวงอ่ืนๆ เพื่อนํามาสมทบเปนคากอสราง
หรือจัดซื้ออาคาร

ที่ผานมาและในปจจุบันในการจัดซื้อหรือกอสรางอาคาร สอท./สกญ. ใน
ตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ จะคํานึงถึงการจัดสรรพื้นที่สําหรับหนวยราชการไทยอ่ืน ๆ
ใหเขามาอยูรวมกันภายใตกรอบนโยบายทีมประเทศไทยเพื่อประโยชนในการติดตอประสานงาน
ระหวางกัน และการรวมกันใชทรัพยากรตางๆ ตลอดจนเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูมา
ติดตอราชการใหสามารถไดรับบริการในลักษณะ “one stop service”  จึงนาจะพิจารณาใหกระทรวง
อ่ืน ๆ ไดมีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจายในการจัดซื้อหรือกอสรางอาคาร สอท. ดวย โดยเฉพาะเมื่อ
คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วาอาคารสอท./สกญ. ที่จัดซื้อในตางประเทศ กระทรวงการคลังจะเปนผูถือครอง
กรรมสิทธิ์ในนามรัฐบาลไทย มิไดเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ โดยแตละกระทรวงฯ
ที่มีสํานักงานในตางประเทศ ควรจะชวยหาทางในการขออนุญาตหรือแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อใหนําเงินนอกงบประมาณของตนมาสมทบเปนคาจัดซื้อ หรือกอสรางอาคาร สอท./สกญ.
ในตางประเทศ เชน จากกองทุนเงินสวัสดิการแรงงาน ของกระทรวงแรงงานฯ หรือจากเงินนอก
ประมาณของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย เปนตน

ทั้งน้ี ในปจจุบัน นอกจากกระทรวงการตางประเทศแลว ยังมีหนวยงานอ่ืนๆ
อีกจํานวน 13  หนวยงานที่มีสํานักงานในตางประเทศ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการคลัง  กระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยราชการอิสะ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานขาราชการ
พลเรือน) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

4)  การใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน ๆ
(1) นอกจากงบประมาณปกติ และเงินนอกงบประมาณตามขอ 1.1 – 1.3 แลว น้ัน

เงินอีกแหลงหน่ึงที่นาจะพิจารณาความเปนไปไดในการนํามาใชเพื่อการจัดซื้อ/หรือกอสรางอาคาร
สอท./สกญ. คือรายไดจากการขายที่ดิน หรืออาคารสอท./สกญ. ในตางประเทศที่เลิกใชประโยชนแลว
เน่ืองจากเหตุผลตาง ๆ ซึ่งตามระเบียบปจจุบัน รายไดจากสวนน้ีจะตองนําสงกระทรวงการคลังเขาเปน
รายไดแผนดิน ซึ่งหากมีการแกไขกฎระเบียบใหสามารถนําเงินในสวนน้ีเก็บไวสมทบเปนคาจัดซื้อ
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อาคารหลังใหมได ก็จะเปนการชวยบรรเทาปญหาขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดซื้อ/กอสราง
อาคารสอท./สกญ. หรือหากสามารถนําไปสมทบเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมอาคาร สอท./
สกญ. ที่มีอยูแลวก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในอดีตที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศโดยการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ในฐานะผูถือครองกรรมสิทธิ์ และผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดขายอสังหาริมทรัพย
ในตางประเทศที่เลิกใชประโยชนแลว อาทิ การขายทําเนียบ ออท. ณ กรุงวอชิงตัน อาคารที่ทําการ
สอท. ณ กรุงบอนน ทําเนียบ ออท. ณ กรุงบอนน อาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงลากอส อาคารที่ทําการ
สอท. ณ กรุงพริทอเรีย และทําเนียบ ออท. ณ กรุงเวียนนา

(2) การใชเงินรายไดจากการใหเชาหรือจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ของรัฐบาลไทยในตางประเทศ นาจะเปนอีกหนทางหน่ึงที่สมควรไดรับการศึกษาอยางจริงจัง
ตัวอยางเชนเคยมีกรณีของโครงการจัดหาอาคารที่ทําการสอท. ณ กรุงเวลลิงตัน หลังใหม โดยเมื่อป
พ.ศ. 2537 กระทรวงฯ ไดจัดซื้ออาคาร 1 หลังบนถนน Molesworth กรุงเวลลิงตัน เพื่อเตรียมใชเปน
อาคารที่ทําการ สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน หลังใหม โดยอาคารที่จัดซื้อดังกลาวมิไดเปนอาคารใหม
มีความจําเปนตองไดรับการปรับปรุงซอมแซมตกแตงกอนเขาใชงาน แตเน่ืองจากวิกฤตการณ
เศรษฐกิจป พ.ศ 2540 ทําใหกระทรวงฯ ตองชะลอการดําเนินการซอมแซมจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2552
จึงจะสามารถทําการปรับปรุงซอมแซมได ในระหวางรอการปรับปรุงซอมแซมดังกลาว ไดมีผูเสนอ
ขอเชาพื้นที่บางสวนทําเปนที่จอดรถ ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดรายไดขึ้นได ซึ่งกรณีลักษณะน้ีหากไดรับ
การพิจารณาและศึกษาอยางจริงจังถึงความเปนไปไดในการดําเนินการ และสามารถนําเงินรายไดจาก
การจัดหาประโยชนดังกลาวมาสมทบเปนคาจัดซื้อ/กอสรางอาคารที่ทําการ สอท./สกญ. ก็นาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง

4.2.2  การแกไขปญหาขอจํากัดดานแบบอาคารที่ออกโดยบริษัทสถาปนิกไทย
ความไมสมบูรณของแบบกอสรางและรายการคํานวณเมื่อนํามากอสรางจริงใน

สิงคโปร ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการโดยตองมีการปรับปรุง/หรือออกแบบใหมเน่ืองจาก
บริษัทสถาปนิกไทย ผูออกเแบบไมเชี่ยวชาญในกฎระเบียบควบคุมการกอสรางของสิงคโปร ซึ่งมี
มาตรฐานสูงเทียบเทาประเทศพัฒนาแลว โดยโครงการกอสรางของกระทรวงฯ ที่ดําเนินการใน
ประเทศอ่ืน ๆหลายโครงการ ก็ประสบปญหาในลักษณะน้ีเชนเดียวกัน เชนโครงการกอสรางอาคารที่
ทําการ สอท. กรุงโตเกียว กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ และกรุงนิวเดลี เปนตน แนวทางการแกไขปญหาน้ี
คือ



46

1)  การใหบริษัทสถาปนิกไทยออกแบบเพียงในขั้นแนวความคิด (conceptual design)
และใหบริษัทสถาปนิกทองถิ่นออกแบบในขั้นรายละเอียด (detailed design)

ในกรณีโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ซึ่งผูออกแบบคือ
บริษัทนนท-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง น้ัน ถึงแมบริษัท นนท - ตรึงใจฯ จะมีหุนสวนหรือ
partner ที่เปนบริษัทสถาปนิกในสิงคโปร (บริษัท AWP PTE Ltd) แตการออกแบบนับต้ังแตขั้น
แนวความคิด (conceptual design) ขั้นเบื้องตน (preliminary designs) จนถึงขั้นสุดทาย (final
designs) สวนใหญจะออกโดยบริษัท นนท-ตรึงใจฯ ซึ่งการดําเนินการโดยวิธีน้ีสามารถใชกับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีความเขมงวดไมมากในเร่ืองกฎขอบังคับในการกอสรางอาคาร หรือใน
ประเทศที่ใหเอกสิทธิ์หรือการปฏิบัติเปนพิเศษแกคณะทูต เชน ในกรณีของการกอสรางอาคารที่ทํา
การสอท. ณ กรุงพนมเปญ กรุงยางกุง และกรุงจาการตา ซึ่งลวนใชวิธีน้ีไดอยางไมมีปญหา แตไม
สามารถใชไดผลกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน สิงคโปร ซึ่งมีกฎระเบียบขอบังคับดานการกอสรางที่
เขมงวดกวดขันมากเทียบเทาประเทศพัฒนาแลว และมิไดใหขอยกเวนแกคณะทูตตางประเทศ

วิธีที่นาจะใชไดผลในประเทศที่พัฒนาแลวเชนสิงคโปร คือ การวาจางใหบริษัท
สถาปนิกไทยศึกษา/สํารวจ/และประมวลความตองการใชงาน (requirements) อาคาร สอท.สกญ. แต
ละหลังในแตละประเทศ เพื่อจัดทําแบบขั้นแนวความคิด หรือแบบรางขั้นตน (conceptual or
preliminary design) ซึ่งจะเปนการกําหนดการจัดผังอาคาร รูปลักษณภายนอก/ภายใน การจัดแบงพื้นที่
ใชสอย ผสมผสานกับสถาปตยกรรมหรือเอกลักษณไทยกวาง ๆ ในภาพรวมเทาน้ัน โดยบริษัท
สถาปนิกควรมีความรูความเขาใจตอกฏระเบียบทองถิ่น ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ/สภาพพื้นที่และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในระดับหน่ึง เพื่อใหมั่นใจวาแบบขั้นแนวความคิด หรือแบบรางขั้นตนที่ตนออกน้ี
สามารถนําไปพัฒนาและกอสรางไดจริง

จากน้ันกระทรวงฯ นําแบบขั้นแนวคิด หรือแบบรางขั้นตนน้ี ไปวาจางใหบริษัท
สถาปนิกทองถิ่นที่มีชื่อเสียง/มีผลงานในประเทศน้ัน ๆ ออกแบบในรายละเอียดทั้งหมดจนถึงแบบ
ขั้นสุดทาย หรือแบบกอสราง (final and construction drawings) โดยอาจใหบริษัทสถาปนิกไทยรวม
ใหคําปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับรูปลักษณภายนอกอาคาร หรือการตกแตงภายในในหองสําคัญๆ
ที่ตองการสะทอนเอกลักษณไทย และเมื่อการจัดทําแบบแลวเสร็จพรอมมีประมาณราคาคากอสราง
ก็นําไปจัดหาผูรับเหมาตอไป ซึ่งหากใชวิธีน้ีจะทําใหมั่นใจไดวาแบบอาคารที่ออกจะเปนไปตาม
กฎระเบียบทองถิ่น และสามารถนําไปกอสรางไดจริง

กลาวคือมีการแยกจาง ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง เพียงแตในกรณีน้ีจะตอง
จางผูออกแบบเพิ่มเปน 2 ราย คือบริษัทสถาปนิกไทยเพื่อออกแบบขั้นแนวความคิด/แบบรางขั้นตน
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และบริษัทสถาปนิกตางชาติ เพื่อออกแบบในขั้นรายละเอียดและขั้นสุดทาย ซึ่งนาจะอยูในวิสัยที่จะขอ
อนุมัติหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการในลักษณะน้ีเปนกรณีพิเศษไดตามเหตุผลที่กลาวมาขางตน
                        2) การใชวิธีจางบริษัทผูรับเหมากอสรางทองถิ่นแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) หรือใช
วิธีทําสัญญาแบบเหมารวมออกแบบกอสราง (Design-Build)

การใชวิธีจางเหมาแบบเสร็จ (Turn Key) หรือการใชวิธีสัญญาเหมารวม
ออกแบบกอสราง (Deign Build) เปนอีก 2 วิธีจัดจางที่มีใชกันมานานแลว กลาวคือเจาของโครงการจะ
ทําการคัดเลือกบริษัทผูรับเหมากอสรางเพื่อดําเนินการต้ังแตขั้นสํารวจ ออกแบบ ดําเนินการกอสราง
และควบคุมการกอสราง โดยในกรณีของแบบ Turn Key ผูรับเหมาอาจทําหนาที่หาแหลงเงินทุนใน
การดําเนินโครงการใหดวย ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกผูวาจางที่ไมมีความสามารถเพียงพอใน
การบริหารโครงการที่มีความซับซอน (ในกรณีของกระทรวงการตางประเทศ คือการบริหารโครงการ
ที่ดําเนินในตางประเทศที่กระทรวงฯ ขาดความเชี่ยวชาญ) วิธีการกอสรางน้ีเปนที่นิยมใชอยาง
กวางขวางในประเทศพัฒนาที่มีมาตรฐานการกอสรางสูง ซึ่งมีขอดีคือสามารถกอสรางไดรวดเร็ว
เพราะใชวิธีออกแบบไป กอสรางไป โดยไมตองรอออกแบบรายละเอียดทั้งหมด และการที่ผูออกแบบ
และผูกอสรางเปนผูรับผิดชอบกลุมเดียวกัน ทําใหมีความคลองตัวในการประสานงาน และมี
ผูรับผิดชอบชัดเจนในกรณีที่การกอสรางมีปญหา

ที่ผานมา ในการดําเนินโครงการกอสรางอาคาร สอท./สกญ. หลังใหมใน
ตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศไมเคยดําเนินการในลักษณะน้ี ซึ่งสาเหตุนามาจากความซับซอน
ในขั้นตอนการเตรียมการและสรรหาผูรับเหมาที่เหมาะสม ตลอดจนการขออนุมัติดําเนินการ และการ
ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเกิดขอครหาการทุจริต โดยเฉพาะการกอสรางโดยวิธี Turn Key ในประเทศ
ไทยซึ่งมักมีปญหาการถูกรองเรียน อยางไรก็ตาม นาจะมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชวิธีการ
กอสรางแบบ Turn Key หรือ Design Build สําหรับการกอสรางอาคาร สอท./สกญ. ไทยในประเทศ
ที่พัฒนาแลว ซึ่งมีขอดีตาง ๆ หลายประการตามที่กลาวขางตน โดยเฉพาะในประเด็นความคลองตัว
และความรวดเร็วในการกอสราง

3) การใหกระทรวงฯ มีสิทธิ์ในการรวมคัดเลือกบริษัทสถาปนิกทองถิ่นที่จะเปน
หุนสวนกับบริษัทสถาปนิกไทย  และพิจารณาการแบงเน้ืองานระหวางบริษัทสถาปนิกไทยกับ
สถาปนิกทองถิ่น

การแกไขปญหาตามขอ 1) และ 2) เปนวิธีซึ่งที่ผานมากระทรวงการตางประเทศมิ
เคยดําเนินการสําหรับการกอสรางอาคาร สอท./สกญ. หลังใหม จึงอาจมีความความซับซอนและไม
สะดวกสําหรับกระทรวงฯ ในการปฏิบัติในชวงตน ๆ ดังน้ัน อีกหนทางหน่ึงที่สามารถกระทําได
โดยสะดวกคือการวาจางใหบริษัทสถาปนิกไทยเปนผูออกแบบโดยมีหุนสวนเปนบริษัทสถาปนิก
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ในประเทศทองถิ่นเหมือนเดิมดังเชนที่เคยปฏิบัติเชน กรณีโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ
สอท. ณ สิงคโปร  เพียงแตตอไปในอนาคต กระทรวงฯ ควรที่จะมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ และคัดเลือก
บริษัทสถาปนิกหุนสวนทองถิ่น มิใชปลอยใหบริษัทสถาปนิกไทยคัดเลือกหุนสวนของตนตามชอบใจ
เพราะโดยปกติและธรรมชาติของการดําเนินธุรกิจทั่วไปน้ัน บริษัทสถาปนิกไทยยอมที่จะเสาะ
แสวงหาบริษัทสถาปนิกหุนสวนทองถิ่นที่เรียกคาใชจายตํ่าสุด ซึ่งน่ันมิใชเปนหลักประกันที่ดีวาจะได
บริษัทสถาปนิกหุนสวนที่มีคุณภาพดี และกระทวงฯ ควรมีสวนในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
แบงเน้ืองานออกแบบระหวางบริษัทสถาปนิกไทยและสถาปนิกทองถิ่น เพื่อใหมั่นใจวาแบบขั้น
สุดทายจะไดรับการอนุมัติจากทางการทองถิ่น

การใหกระทรวงฯ มีสวนในการตรวจสอบบริษัทสถาปนิกหุนสวนทองถิ่นใน
ประเทศน้ัน ๆ สามารถกระทําไดโดยผานทาง สอท. หรือ สกญ. โดย สอท. หรือ สกญ. อาจเชิญบริษัท
สถาปนิกหุนสวนทองถิ่นมาสัมภาษณในเบื้องตน และศึกษาประวัติ/ผลงาน ตลอดจนอาจสอบถาม
ขอมูลจากสมาคมสถาปนิกหรือทางการทองถิ่น หรือในวงการกอสราง เพื่อใหมั่นใจในระดับหน่ึงวา
บริษัทสถาปนิกหุนสวนรายน้ัน ๆ มีประวัติและผลงานเปนที่นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับของทางการ
ทองถิ่น เพื่อใหแนใจวาแบบกอสรางที่ออกจะไดรับอนุมัติจากการทางการทองถิ่น โดยประเด็นการ
เปนที่ยอมรับของทางการทองถิ่นน้ีมีความสําคัญในบางประเทศ เชน ในประเทศจีน ซึ่งทางการ
ทองถิ่นมักมีรายชื่อบริษัทสถาปนิกในสังกัดที่ขึ้นทะเบียนกับตนเพื่อแนะนําใหเจาของโครงการวาจาง
บริษัทเหลาน้ันเปนที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงาน ซึ่งหากไดบริษัทสถาปนิกทองถิ่นเชนน้ีเปน
ผูรวมงาน ก็เปนที่มั่นใจไดวาแบบที่ออกมาจะไดรับความเห็นชอบจากทางการทองถิ่น

4) การใชวิธีอ่ืน ๆ
การใชวิธีอ่ืน ๆ ที่ควรจะไดรับการศึกษาอยางจริงจังถึงขอดี-ขอเสีย มีอาทิ การวาจาง

ใหหนวยราชการอ่ืนๆ เชนกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือคณะสถาปตยกรรมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ(หากมีความพรอม) ใหเปนผูออกแบบอาคารที่ทําการ สอท./สกญ. ไทยใน
ตางประเทศ ที่ผานมา กระทรวงฯมีแตเพียงขอยืมตัวบุคลากรของกรมโยธาธิการฯ หรือคณาจารยจาก
คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนกรรมการจัดจางหรือตรวจการ
จางออกแบบเทาน้ัน

  อีกวิธีหน่ึงที่นาสนใจคือการจัดต้ัง “แผนกออกแบบและบริหารโครงการกอสราง
อาคาร” ขึ้นเปนหนวยงานภายในของกระทรวงการตางประเทศเอง เพื่อรับผิดชอบในการออกแบบ
(อยางนอยในขั้นออกแบบรางขั้นตน) และทําหนาที่บริหารโครงการกอสรางดวย ซึ่งนาจะทําใหงาน
ออกแบบและกอสรางอาคาร สอท./สกญ. ไทยในตางประเทศเปนไปตามความตองการและตอบสนอง
วัตถุประสงคของกระทรวงฯ มากที่สุด
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4.2.3  การแกไขปญหาขอจํากัดดานระเบียบขอบังคับภายในประเทศ และในตางประเทศ
ดังที่ไดกลาวไวแลววา การจัดซื้อ/จัดจาง รวมทั้งการจางกอสรางอาคารสถานทูต

สถานกงสุลในตางประเทศ ถึงแมเปนการดําเนินการในตางประเทศ แตก็ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยเฉพาะตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุฯ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่ออกโดยหนวยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
กระทรวงการคลัง ซึ่งกฏระเบียบเหลาน้ันเหมาะสมสําหรับใชในการปฏิบัติภายในประเทศ
แตบางเร่ืองเปนอุปสรรคตอการจัดซื้อ/จัดจางในประเทศ เชน ในเร่ืองที่โครงการกอสรางอาคาร
สอท. ณ สิงคโปร ประสบมา คือ (1) การที่ตองนําเงินภาษีที่ไดรับคืน (GST Refund) สงคืนเปนรายได
แผนดินแทนที่จะสามารถนํามาใชเปนคากอสรางไดตอไป (2) การกําหนดอัตราคาจางออกแบบ/
ควบคุมงานกอสรางที่คอนขางตํ่า  และ (3) การจํากัดการจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนตน
ซึ่งขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ี ไดแก

1) การขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ เฉพาะรายเปนกรณีพิเศษ
ในการแกไขปญหาขอบังคับโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ น้ัน ประเด็นใดที่กระทรวงการตางประเทศพิจารณาแลวเห็นวาไม
สามารถปฏิบัติไดจริงก็จะแกไขปญหาดวยการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง/
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ) เฉพาะรายเปนกรณีพิเศษ เชนในเร่ืองอัตราคาออกแบบ/ควบคุมงานที่
ระเบียบฯ กําหนดใหจายไดอยางใดอยางหน่ึงในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณคากอสรางสําหรับ
อาคารที่ใชงบประมาณคากอสรางไมเกิน 10 ลานบาท น้ัน ที่ผานมา กระทรวงฯ แกไขปญหาน้ีดวยการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเฉพาะรายเปนกรณีพิเศษ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือและไดรับการ
อนุมัติตามที่เสนอ รวมทั้งในกรณีของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ดวย แต
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติจะมีความซับซอนและตองใชเวลาในการพิจารณา

ในขณะเดียวกัน มีในบางประเด็นที่ไมคุมเวลาที่จะขอการยกเวนเปนกรณีพิเศษ
เพราะไมถึงกับทําใหไมสามารถจัดซื้อ/จัดจางในตางประเทศได เพียงแตทําให สอท./สกญ. มีอํานาจ
ในการตอรองลดลง เชน ขอจํากัดในเร่ืองวงเงินการจายคาจางลวงหนา เปนตน

2) การปรับปรุงแกไขระเบียบที่มีอยู และการจัดทําระเบียบการบริหารพัสดุใน
ตางประเทศแยกเปนเอกเทศ

การขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ เฉพาะรายเปนกรณีพิเศษตามขอ 1) เปนการ
แกไขปญหาเฉพาะกรณีในระยะสั้น และตองใชเวลาในการดําเนินการขออนุมัติหรือขอทําความตกลง
ขอเสนอแนะหน่ึงที่ควรไดรับการพิจารณาคือ การเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ หรือระเบียบ/กฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้นในภายหลัง ใหมีความ
ยืดหยุนในเร่ืองการจัดหาพัสดุในตางประเทศดวยเชนดวยการระบุไวดังน้ี

(“การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุในตางประเทศหากมีกฎหมาย ระเบียบและ/หรือ
ธรรมเนียมทองถ่ินที่แตกตางจากขอกําหนดตามระเบียบฯ ก็ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ/หรือ
ธรรมเนียมทองถ่ินประเทศน้ันๆ ไดโดยอนุโลม โดยใหแนบสําเนารายละเอียดที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ระเบียบ และ/หรือธรรมเนียมทองถ่ินในเร่ืองน้ันไวเปนหลักฐานของการดําเนินการดังกลาวดวย...”)

สําหรับการแกไขปญหาในระยะยาว กระทรวงการตางประเทศควรที่จะมีการ
ผลักดันใหมีการจัดทํา“ระเบียบการบริหารพัสดุในตางประเทศ” แยกเปนเอกเทศออกจากระเบียบพัสดุ
โดยทั่วไป  เน่ืองจากการจัดซื้อ/จัดจางหรือการดําเนินการดานพัสดุอ่ืนๆ ในตางประเทศ มีขอจํากัด/
ลักษณะพิเศษที่แตกตางจากการดําเนินการภายในประเทศ จึงมีความจําเปนตองออกระเบียบเปนการ
เฉพาะเพื่อเอ้ืออํานวยตอการบริหารพัสดุในตางประเทศเพื่อใหบังเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
โดยขั้นตอนการดําเนินการอาจเปนดังน้ี

(1) กระทรวงฯ โดยสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ประมวลปญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารพัสดุในตางประเทศอันสืบเน่ืองมาจากระเบียบขอบังคับตางๆ โดยอาจมี
การจัดการสัมมนาเจาหนาที่พัสดุของสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญฯ เพื่อระดมความ
คิดเห็นในเร่ืองดังกลาว และปรึกษาหารือกับหนวยราชการอ่ืน ๆ ที่มีสํานักงานในตางประเทศดวย

(2) กระทรวงการตางประเทศนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ในการจัดหาพัสดุในตางประเทศตอกระทรวงการคลัง (กวพ.) พรอมเสนอใหมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาศึกษาปญหาและแนวทางการแกไข รวมถึงการออก
ระเบียบการบริหารพัสดุในตางประเทศเพื่อเปนการแกไขปญหาในระยะยาว ในลักษณะเดียวกับที่
กระทรวงฯ เคยมีความพยายามที่จะผลักดันใหมีการจัดทํา “Foreign Service Act” เพื่อความคลองตัว
ในการบริหาร/จัดการภารกิจของกระทรวงฯ ในตางประเทศ

3) การศึกษาระเบียบทองถิ่นโดยกระทรวงฯ และ สอท./สกญ.
ดังที่ไดกลาวมาแลววาในกรณีโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร

ความเขมงวดของกฎระเบียบทองถิ่นเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหโครงการฯ ตองลาชาเปนอยางมาก
โดยนอกเหนือจากการแกไขปญหาดวยการจัดหาผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางที่มีความรูความ
เขาใจในเร่ืองกฎระเบียบเหลาน้ันอยางถองแทแลว ในสวนของกระทรวงฯ หรือ สอท./สกญ. เอง ก็ควร
ที่จะศึกษาระเบียบทองถิ่นที่เกี่ยวของในระดับหน่ึง โดยกอนเร่ิมโครงการฯ สอท./สกญ. ควรจัดสง
ผูแทนไปพบทําความรูจักกับหนวยราชการทองถิ่นที่เกี่ยวของในดานกอสราง เพื่อแนะนําโครงการฯ
ในเบื้องตนตลอดจนขอรับคําแนะนําหรือ “tips” ตาง ๆ ที่จะทําใหโครงการดําเนินไปไดอยางราบร่ืน
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4.2.4  การแกไขปญหาขอจํากัดดานบุคลากรในสวนของกระทรวงการตางประเทศ
ขอจํากัดดานบุคลากรในสวนของกระทรวงการตางประเทศทั้งในดานของขอจํากัด

บุคลากรสวนที่ประจําอยูที่สถานที่กอสราง และสวนที่อยูในประเทศไทย อาจมีแนวทางในการแกไข
ปญหาดังน้ี

                1) แนวทางการแกไขปญหาขอจํากัดบุคลากรสวนที่ประจําอยูที่สถานที่กอสราง
แนวทางที่อาจสามารถดําเนินการไดคือการจัดสงเจาหนาที่จากสํานักจัดหาและ

บริหารทรัพยสินไปประจําที่ สอท./สกญ. ในระหวางที่มีการดําเนินโครงการกอสราง หรือปรับปรุง
ซอมแซมที่มีขนาดใหญและมูลคาสูง เชน สําหรับโครงการที่มูลคาต้ังแต 400-500 ลานบาทขึ้นไป
เพื่อทําหนาที่บริหารโครงการ ติดตอประสานงาน เปนตัวกลางระหวางกระทรวงฯ สอท./สกญ.
ผูรับเหมากอสราง/ ผูอกแบบ/ควบคุมงานกอสราง และหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ เพื่อให
โครงการดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและเปนการลดภาระของ สอท./สกญ. ซึ่งโดยปกติก็มีกําลังคนที่
จํากัดอยูแลว และมักไมมีความถนัดในเร่ืองการบริหารโครงการกอรางขนาดใหญ โดยการจัดสง
เจาหนาที่สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินไปประจําที่สอท./สกญ. น้ี อาจจะไปประจําตลอดชวงการ
กอสราง หรือเดินทางไปเปนระยะ ๆ ตามความคืบหนาและตามความจําเปน

2) แนวทางการแกไขปญหาขอจํากัดบุคลากรสวนที่ประจําอยูในประเทศไทย (สํานัก
จัดหาและบริหารทรัพยสิน

แนวทางการแกไขปญหาขอจํากัดดานบุคลากรสวนที่อยูในประเทศไทย หรือสวน
ที่ประจําอยูที่สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อาจกระทําไดดังน้ี

         (1)  การเพิ่มจํานวนขาราชการสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินอีกอยางนอย 1
เทาตัวโดยหากเปนไปไดควรรับเจาหนาที่สาขาที่เกี่ยวของ เชน สถาปนิก วิศวกร ตลอดจนผูมี
ประสบการณดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และการบริหารจัดการอาคาร (facility management)
เปนตน และควรใหบุคลากรเหลาน้ีบางสวนเปนลักษณะ home based เพื่อความตอเน่ืองของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

   (2) การยกระดับสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศขึ้นเปน “สํานัก”
เพื่อใหโครงสรางองคกรสอดคลองกับหนาที่/ความรับผิดชอบในการบริหารอาคาร สอท./ สกญ. ใน
ตางประเทศที่มีถึง 94 แหงทั่วโลก และแตละแหงมีอาคารอยางนอย 2 หลัง คือ อาคารที่ทําการ/ และ
บานพักออท. /สกญ. โดยทรัพยสินเหลาน้ีมีมูลคารวมกันนับหมื่นลานบาท และเฉพาะในสวนของ
โครงการกอสรางอาคาร สอท./สกญ. ที่กระทรวงฯ อยูระหวางดําเนินการจํานวน 10 โครงการ มีมูลคา
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รวมประมาณ 4,600 ลานบาท โดยเมื่อยกระดับเปนสํานักแลว อาจแบงเปนหนวยงานระดับสวนตาง ๆ
ดังน้ี

ก. สวนวางแผนและนโยบาย ทําหนาที่สํารวจ วางแผน และกําหนดลําดับ
ความสําคัญของประเทศที่จะดําเนินโครงการกอสรางและจัดซื้ออาคาร

ข. สวนบริหารโครงการกอสรางและจัดซื้ออาคาร
ค. สวนงานเชาอาคารเพื่อเปนที่ทําการ/บานพัก ออท. สกญ.
ง. สวนขายอสังหาริมทรัพยที่เลิกใชประโยชน
จ. สวนงานปรับปรุงซอมแซม/บํารุงรักษาอาคาร
ฉ. สวนการรักษาความปลอดภัยอาคาร
ช. สวนบริหารงานครุภัณฑ
ซ. สวนอํานวยการ ซึ่งทําหนาที่เหมือนแมบานของสํานัก รวมทั้งรับผิดชอบเร่ือง

ทะเบียนอสังหาริมทรัพยของกระทรวงฯ ในตางประเทศดวย
(3)  การจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางเปนที่ปรึกษา

โดยที่การเพิ่มจํานวนขาราชการหรือการยกระดับหนวยงานเปนเร่ืองที่มี
กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซอนและใชเวลา ดังน้ันการแกไขปญหาเฉพาะหนา  คือการแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิดานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม เปนที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําดานสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรมในงานจัดซื้อ กอสราง ปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ/
สถานกงสุลใหญฯ ในตางประเทศ

ที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศไดมีการแตงต้ังอาจารยจากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตลอดจนผูแทนกรมโยธาธิ
การและผังเมืองเปนที่ปรึกษาดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของกระทรวงฯ เพื่อใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารในตางประเทศ  รวมทั้งรวมเปนกรรมการจัดซื้อ/จัดจางในบาง
โอกาสดวย เชนในกรณีของโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ สอท. ณ สิงคโปร ไดมีการเชิญอาจารย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และวิศวกรรมศาสตร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เปนกรรมการตรวจการจางฯ โดยเฉพาะเพื่อชวยในการกลั่นกรองขอมูล/ขอเสนอดาน
เทคนิค ซึ่งเปนผลดีตอโครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารในตางประเทศเปนอยางยิ่งในดานการทําให
โครงการจัดซื้อ/กอสรางเหลาน้ันเปนไปตามมาตรฐานดานวิชาชีพ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจในระดับ
หน่ึงวาราชการจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูรับเหมากอสราง

อยางไรก็ดี ในอนาคตควรที่จะมีการพิจารณาเพิ่มที่ปรึกษาหรือกรรมการจัดจาง
และตรวจการจางจากหนวยงานวิชาชีพภาคเอกชน อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม และวิศวกรรมสถาน
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แหงประเทศไทย หรือจากสมาคม/องคกรดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมุมมองที่แตกตางจาก
ภาคราชการ เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ
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กรรมการตรวจ การจางผูรับเหมากอสรางฯ

สัมภาษณวันที่ 20 มิถุนายน 2555

ผศ. อาจ วสุวานิช, ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม ในฐานะกรรมการตรวจการจางผูรับเหมากอสราง
สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน 2555

นาย Michael Lim Kok Sheng (Resident Engineer), ผูควบคุมงานดานงานโครงสราง
สัมภาษณวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

นาย Soh Cheong Fook Gerard, เจาหนาที่บริษัท Obayashi Corporation ตําแหนงผูจัดการโครงการ
กอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร (Project Manager)

สัมภาษณวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ นายนิพนธ เพ็ชพรประภาส

เกิด 2 พฤษภาคม 2506

การศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2532 -  เจาหนาที่การทูต 3 กองรับรอง กรมพิธีการทูต
พ.ศ. 2534 -  เจาหนาที่การทูต 4 กองการหนังสือพิมพ กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2537 -  เลขานุการโท (เจาหนาที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงบราซิเลีย
พ.ศ. 2540 -  เจาหนาที่การทูต 6 ฝายราชการในตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2543 -  เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงวอชิงตัน
พ.ศ. 2546 -  เจาหนาที่การทูต 7 ฝายราชการในตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2550 -  นักวิชการพัสดุ 8 ว. สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ

         สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
พ.ศ. 2553 -  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ชํานาญการพิเศษ) สถานเอกอัครราชทูต

ณ สิงคโปร
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