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บทคัดยอ
 

ในระยะทีผ่านมา กระทรวงการตางประเทศมโีครงการปรบัปรงุและกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ใหญไทยในตางประเทศเปนจํานวนมากและมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง แตทั้งน้ียังขาดการทบทวนและวิเคราะหถึง

การบริหารโครงการท่ีมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล บทความน้ีจงึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพปจจบุนัของการดําเนิน

โครงการปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย วิเคราะหปญหาอุปสรรคและเหตุปจจัยท่ี

กอใหเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย วิธีการศึกษา คือ การทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการดาํเนนิโครงการ ไดแก เจาหนาทีส่าํนกัจดัหาและบรหิารทรัพยสนิ เจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ใหญไทย รวมทัง้สถาปนิกผูออกแบบโครงการ ผลการศึกษาไดนาํเสนอแนวทางการบริหารโครงการปรับปรงุและกอสราง

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยตามลักษณะของโครงการท่ีไดจัดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก โครงการ

ซอมแซมฉุกเฉนิ โครงการปรับปรงุรกัษาสภาพอาคาร โครงการปรับปรงุทัง้อาคารและ/หรอืตอเตมิอาคาร และโครงการ

กอสรางอาคารใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารโครงการของกระทรวงการตางประเทศ และสามารถนําไปประยุกต

ใชกับโครงการลักษณะอื่นตอไป 

คําสําคัญ : การบริหารโครงการสถาปตยกรรม  โครงการปรับปรุง  โครงการกอสราง  สถานเอกอัครราชทูตไทย      
สถานกงสุลใหญไทย
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Abstract

The Ministry of Foreign Affairs has been planning to renovate or construct several Royal Thai Embassies and 

Consulates. However, while some projects are already under way, no systematic analysis and evaluation of the 

management of these projects has yet been made. This paper aims to investigate the current renovation and 

construction of Royal Thai Embassies and Consulates. It also analyzes the projects’ management problems, 

and the respective causes of such. The ultimate objective is to suggest how the management of these and the 

future projects might be improved. The study methods used to conduct the project management analysis include 

literature review, and interviews of ofcers in the property department of the Ministry of Foreign Affairs, foreign 

service ofcers stationed at their respective Royal Thai Embassies and Consulates, and the architects. The major 

nding is that the best way to prioritize the renovation and construction Royal Thai Embassies and Consulates 

are: 1) urgent repair; 2) maintenance; 3) renovation and/or expansion; and 4) new construction. These ndings 

are useful for the management of the projects run by the Ministry of Foreign Affairs and can be adapted and 

implemented for management other projects as well.

Keywords: Architectural project management,  renovation project,  construction project,  Royal Thai Embassy,  
Royal Thai Consulate
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บทนํา

กระทรวงการตางประเทศมีภารกิจในการดูแลรับผดิชอบ
อาคารสถานที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญไทยในตางประเทศ ซึง่ปจจบุนัมทีีต่ัง้อยูหลายแหงใน
แตละภูมิภาค ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา 
ทวีปแอฟริกา และบริเวณหมูเกาะแปซิฟกตอนใต โดยมี
จาํนวนรวมทัง้สิน้ 94 แหง แบงเปนสถานเอกอคัรราชทตู
ไทย 68 แหง และสถานกงสุลใหญไทย 26 แหง (สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ, (ม.ป.ป.): ออนไลน) 
โดยมีอาคารท่ีกระทรวงการตางประเทศเปนเจาของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้สิน้ 129 รายการ จาํนวนอาคารเชารวม
ทั้งสิ้น 76 รายการ (กระทรวงการตางประเทศ, 2555)

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยหลาย   
แหงมีการใชงานมานาน ทรุดโทรมเส่ือมสภาพลงตาม
อายุอาคาร ซึ่งอาคารมีผลตอภาพลักษณของสถาน
เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญไทยเปนอยางมาก จงึ
ควรปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาใหมีความสงางาม
อยูเสมอ เพือ่แสดงถึงเกียรติภมูขิองประเทศ ประกอบกับ
ปจจุบันภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ใหญไทยมีเพิม่มากข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมบุคลากรจากหนวย
งานอ่ืนมาปฏิบัติงานอยูภายในอาคารเดียวกัน ทําให
ความตองการใชงานพื้นที่มีมากขึ้น ดังนั้น สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยหลายแหง จึงมี
ความจําเปนตองปรับปรุงอาคาร หรือกอสรางอาคารใหม 
เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และรองรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ 2552-

2554) มีโครงการของบประมาณปรับปรุงซอมแซม

อาคาร โดยใชงบประมาณจากเงินรายไดจากเงินฝากคา

ใชจายในการดําเนินการกงสุล (เงนิ คชจ. 10%) จาํนวน

มากถึง 214 โครงการ (กระทรวงการตางประเทศ, 

2554) และในระหวางป พ.ศ. 2531–2554 มโีครงการ

กอสรางอาคารใหมทั้งหมดมากถึง 17 แหง (กระทรวง

การตางประเทศ, 2554) กระทรวงการตางประเทศ โดย

สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน จึงมีภารกิจตองรับผิด

ชอบในการบริหารโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิม 

และบริหารโครงการท่ีกอสรางใหมใหสําเร็จลุลวงเปน

จํานวนมาก 

ภาพท่ี 1: แสดงที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทยในแตละภูมิภาคท่ัวโลก
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศ, 2555

ทวีปยุโรป
สอท. 22 แหง
สกญ. 1 แหง

ทวีปเอเซีย
สอท. 29 แหง
สกญ. 19 แหง

แปซิฟกใต
สอท. 2 แหง
สกญ. 1 แหง

ทวีปแอฟริกา
สอท. 7 แหง
สกญ. 1 แหง

ทวีปอเมริกา
สอท. 8 แหง
สกญ. 4 แหง
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แตทัง้น้ี กระทรวงการตางประเทศยังขาดการทบทวนและ
วิเคราะหถึงปญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการบริหาร
โครงการปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไทยท่ีมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล ดงั
นั้น บทความนี้จึงนําเสนอการศึกษาแนวทางการบริหาร
โครงการปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ โดยศึกษาสภาพ
ปจจุบันและปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสลุใหญไทยจากเอกสารและการสัมภาษณผูทีเ่กีย่วของ

กับโครงการ ไดแก บุคลากรในสํานักจัดหาและบริหาร

ทรัพยสิน บุคลากรในสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสลุใหญไทย และสถาปนกิผูออกแบบ ประมวลวเิคราะห

เหตุปจจัยที่กอใหเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนิน

โครงการ และเสนอแนะแนวทางการบริหารโครงการ

ปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสุลใหญไทย เพ่ือใหกระทรวงการตางประเทศสามารถ

นําไปใชเป นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการ  

ดําเนินโครงการปรับปรุงและกอสรางอาคารสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 

และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารโครงการ

ปรับปรุงและกอสรางอาคารของหนวยงานอื่นตอไป 

ลักษณะโครงการปรับปรุงและกอสราง
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญไทยในปจจุบัน

การดาํเนนิโครงการของกระทรวงการตางประเทศในระยะ

ที่ผานมา สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ 

ไดแก โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิม และ
โครงการกอสรางอาคารใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิม 

กระทรวงการต างประเทศได มอบหมายให สถาน

เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญไทยแตละแหงมหีนา

ทีใ่นการดูแล บาํรุงรักษา รวมท้ังปรับปรุงซอมแซมอาคาร
ใหอยูในสภาพดีและตอบสนองตอการใชงานอยูเสมอ โดย
ปกตกิระทรวงการตางประเทศ จะไมดาํเนนิการเชงิรกุใน
การเขาไปการส่ังการใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญไทยแหงใดปรับปรุงซอมแซมอาคาร แตจะรอ
รับเรื่องขอปรับปรุงซอมแซมจากสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสลุใหญไทย เน่ืองจากอาคารมทีีต่ัง้อยูในทกุ
ภูมิภาคทั่วโลก จึงไมสามารถจัดบุคลากรเขาไปประเมิน
ตรวจสอบและดําเนินการไดทั่วถึง

แหลงงบประมาณที่ใชในโครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารมี 2 แหลง ไดแก เงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งการ

เสนอของบประมาณจะตองทําเรื่องเสนอลวงหนา 1 ป 

และเงินรายไดจากเงินฝากคาใชจายในการดําเนินการ

กงสุล ซึ่งเปนงบประมาณที่กระทรวงการตางประเทศได

รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณใหหักไว เพ่ือจัดซ้ือ

ครภุณัฑหรอืซอมแซมอาคาร ในอัตรารอยละ 10 ของเงนิ

รายไดจากเงินฝากคาใชจายในการดําเนินการกงสุล (เงนิ 

คชจ. 10%) โดยทีเ่งนิงบประมาณดงักลาวมจีาํนวนจาํกดั 

แตมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย

จาํนวนมากทีม่คีวามจาํเปนตองใชงบประมาณ  กระทรวง

การตางประเทศ จึงตองพิจารณาจัดสรรเงิน คชจ. 10% 

โดยใหความสําคัญกับประเทศที่มีความจําเปนเรงดวน

เปนอันดับแรก  สําหรับคําขอท่ีมีมูลคาสูงหรือยังไมมี

ความเรงดวน กระทรวงการตางประเทศ จะขอใหรอต้ังงบ

ประมาณประจําปตอไป

ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา ระหวางปงบประมาณ 2552-
2554 มีโครงการขอปรับปรุงซอมแซมโดยใชเงิน คชจ. 

10% จํานวน 214 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
322,136,752.59 บาท (กระทรวงการตางประเทศ, 

2554)

2) โครงการกอสรางอาคารใหม 

โครงการกอสรางอาคารใหมทีพ่บจากการศกึษา แบงออก
เปน 2 ลักษณะ ไดแก โครงการกอสรางอาคารบนท่ีดิน
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เปลาเพื่อทดแทนการเชาอาคาร และโครงการกอสราง

อาคารใหมเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม

มากหรือไมสามารถตอบสนองตอการใชงาน

แหลงงบประมาณที่ใชในโครงการกอสรางอาคารมี 2 

แหลง ไดแกเงนิงบประมาณแผนดนิ เปนงบประมาณสวน

ที่ตองทําแผนเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณจาก

สํานักงบประมาณ และเงินรายไดจากเงินฝากคาใชจาย

ในการดําเนินการกงสุล ซึ่งกระทรวงการตางประเทศได

รบัอนุมตัจิากกรมบัญชีกลางใหใชในการจัดซือ้อาคารและ

ทีด่นิ และเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารทดแทนการ

เชา หรือกรณีทีไ่มมทีีท่าํการในประเทศน้ันๆ มากอน แลว

ตองการกอสรางอาคารขึ้นใหม ในอัตรารอยละ 20 ของ

เงินรายไดจากเงินฝากคาใชจายในการดําเนินการกงสุล 

(เงิน คชจ. 20%) ในการพิจารณาอนุมัติคาใชจายจาก 

เงิน คชจ. 20% จะมีความเปนไปไดและสะดวกกวาเงิน

งบประมาณแผนดิน เนื่องจากกระทรวงการตางประเทศ 

สามารถบริหารจัดการไดเองตามความเหมาะสม งบ

ประมาณดังกลาว มีการนํามาใชตั้งแตปงบประมาณ 

2546-2555 ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2555) ยังไมได

มีการต้ังโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณสวนน้ีใหม 

เนื่องจากยังมีโครงการกอสรางที่ใชงบประมาณสวนนี้ยัง

ดําเนินการไมแลวเสร็จอีกหลายโครงการ 

พบวา โครงการกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสุลใหญไทยแหงแรกเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2531 ไดแก 

โครงการกอสรางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด 

ประเทศซาอุดอิาระเบยี หลงัจากนัน้กม็โีครงการกอสราง

อาคารอยางตอเน่ืองเร่ือยมา จนถึงปจจบุนั (พ.ศ. 2555) 

มโีครงการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสุลใหญไทยรวมท้ังหมด 17 แหง โดยโครงการแลว

เสร็จ 9 แหง โครงการท่ีอยูระหวางกอสราง 7 แหง และ

โครงการท่ีอยูระหวางการออกแบบ 1 แหง (กระทรวงการ

ตางประเทศ, 2554) ซึง่โครงการทีอ่ยูระหวางการดาํเนนิ

การน้ัน หลายโครงการท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการ

ลาชากวาแผนมาก 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย

สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ สํานัก
จัดหาและบริหารทรัพยสิน ภายใตสังกัดกระทรวงตาง
ประเทศ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง     
ในการดําเนินโครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 
โดยแบงการทํางานออกเปน 2 ฝาย ไดแก 

1) ฝายโครงการจัดซื้อและกอสราง 

ปจจุบันมีบุคลากรจํานวน 3 คน มีหนาที่ในการต้ังคําขอ
งบประมาณสําหรับการจัดซือ้ทีด่นิหรือทีด่นิพรอมสิง่ปลูก
สราง รวมถึงกาํกบัดแูลการกอสรางอาคารสาํหรบัใชเปน
สํานักงานหรือบานพักทดแทนการเชาหรือสําหรับการ
เปดสํานักงานใหม โดยตรวจสอบควบคุมการจัดทํา
เอกสาร สัญญา และเงื่อนไขการจัดซื้อและกอสรางใหถูก
ตองตามสอดคลองกับเทศบัญญัติดานการกอสรางและ
กฎหมายในตางประเทศ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของไทยและตางประเทศเพ่ือขออนุมัติการจัดซ้ือและ
กอสรางอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ  และประสาน
กรมธนารักษกรณีจัดซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือจําหนาย
ทรัพย สินในตางประเทศ รวบรวมข อมูลเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยในตางประเทศท่ีรัฐบาลไทยถือครอง
กรรมสิทธ์ิเพ่ือใหกรมธนารักษจัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
ตอไป 

2) ฝายปรับปรุงซอมแซมและครุภัณฑ 

ปจจุบันมีบุคลากรจํานวน 2 คน มีหนาที่ตั้งคําของบ
ประมาณสําหรับการดูแลสิ่งปลูกสรางของรัฐบาลไทยใน
ตางประเทศ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ 
ความเรงดวน และความจําเปน  ดแูลใหหนวยงานในตาง
ประเทศมีการปรับปรุงซอมแซมสิ่งปลูกสรางตางๆ เปน
ประจําเพ่ือรกัษาสภาพอาคารใหอยูในสภาพดีและใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทย

ทีผ่านมาพบวา สาํนกัจดัหาและบริหารทรัพยสนิซึง่มหีนา
ที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลโครงการปรับปรุง
และกอสร างอาคาร ไม มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิด าน
สถาปตยกรรม หรือวิศวกรรม ทั้งหมดเปนนักการทูต 
นอกจากนัน้ โดยสวนใหญมกีารโยกยายเปลีย่นแปลงงาน
ทุก 2-5 ป จึงสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน

กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 ขอ 25 ระบวุา สาํหรบัสวนราชการในตางประเทศ 
หรอืมกีจิกรรมทีต่องปฏบิตัใินตางประเทศ จะซ้ือหรอืจาง
โดยวธิพีเิศษกไ็ด โดยใหตดิตอซือ้หรอืจางกบัผูมอีาชีพขาย
หรือรับจางทาํงานนั้นโดยตรง (ศิริศักดิ์ สุขชื่น, 2550: 
23) ดังน้ัน ในการจัดจางผูออกแบบและควบคุมงาน
กระทรวงการตางประเทศจึงขอใชวิธีพิเศษ โดยอิง
แนวทางการคดัเลอืกแบบจาํกดัขอกาํหนด โดยใหเปนไป
ตามคณุสมบตัทิีท่างกระทรวงการตางประเทศกาํหนดใน
แตละโครงการ 

ในสวนการจดัจางผูรบัเหมากอสรางจะใชวธีิพเิศษดวยเชน
กัน โดยหากมีวงเงินคากอสรางไมเกิน 2 ลานบาท จะอิง
แนวทางการคดัเลอืกแบบวธิตีกลง แตถาหากสูงกวาจะองิ
แนวทางการคัดเลอืกแบบจํากดัขอกาํหนดหรือวธิปีระกวด
ราคา โดยกระทรวงการตางประเทศ ไดมอบอํานาจให
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยเปนผูจัด
จางและทําสัญญาจางกอสรางโดยตรง 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการปรับปรุง
และกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไทยปจจุบัน

ขั้นตอนการดําเนินโครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในปจจุบัน สรุป
ไดดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิม

หากอาคารหรือสิง่กอสรางทีอ่ยูภายใตการดแูลของสถาน

เอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุใหญไทยแหงใดสมควรได

รบัการปรบัปรงุซอมแซม สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถาน

กงสุลใหญไทยนั้นมีหนาที่ที่จะตองตั้งคําของบประมาณ 

โดยจัดสงรายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปน ระบุ

รายการท่ีจําเปนตองปรับปรุงซอมแซม พรอมใบเสนอ

ราคา และขอมูลที่เกี่ยวของ มาใหกระทรวงการตาง

ประเทศพจิารณาและรวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณ 

เพื่อจัดสรรงบประมาณตอไป  เมื่อไดรับอนุมัติงบ

ประมาณแลว กระทรวงการตางประเทศ จะแจงใหสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ ดําเนินการจัดจางปรับปรุงซอมแซม

ตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

ในกรณทีีก่ารปรบัปรงุซอมแซมมคีวามเรงดวน หรอืคาํขอ

งบประมาณไมไดรับอนุมัติ แตยังมีความจําเปนตอง

ดาํเนินการ ไมอาจรอตัง้งบประมาณในปตอไปได  สถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยสามารถสง

รายงานขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงซอมแซมมายัง

กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ 

จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากเงิน คชจ. 10% เปน

รายกรณีไป

สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ จะแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางผูรับ

เหมากอสราง เพื่อดําเนินการจัดจางผูรับเหมากอสราง 

ในพื้นที่ โดยใช วิธีพิ เศษ โดยเจ าหน าที่ของสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยจะเปนผูตรวจ

สอบและติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการ

ดําเนินงานใหกระทรวงการตางประเทศรับทราบ 

2) โครงการกอสรางอาคารใหม

กระทรวงการตางประเทศจะประเมินวาสถานเอกอัครราชทูต 

หรือสถานกงสุลใหญไทยแหงใดมีความจําเปนและความ

พรอมในการดําเนินโครงการกอสราง จากน้ันจะประสาน
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กุลธิดา  แสงนิล / รองศาสตราจารย นาวาโท ไตรวัฒน  วิรยศิริ

งานใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย
ศกึษาและสรุปขอมูลเบ้ืองตนท่ีจาํเปนตอการออกแบบมา
ใหกระทรวงการตางประเทศ 

ขั้นตอนการออกแบบ ผูออกแบบจะตองจางผูออกแบบ
ทองถิ่น เพื่อเปนผูดําเนินการ ประสานงาน จัดทําแบบ
และเอกสารทีใ่ชประกอบการขออนญุาต ซึง่ตองจัดทาํเปน
ภาษาทองถ่ิน และลงนามในแบบขออนุญาต โดยคณะ
กรรมการตรวจรับแบบจะเปนผูอนุมัติแบบตามงวดงาน

ในสัญญา

ในการจัดจางผูรับเหมากอสรางนั้น กระทรวงการตาง

ประเทศจะแตงตัง้คณะกรรมการจดัจางผูรบัเหมากอสราง

เพ่ือดาํเนนิการ โดยสถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุ

ใหญไทย จะหารายช่ือบริษัทท่ีมีความนาเช่ือถือเปนอัน

ดับตนๆของประเทศน้ันๆ หรือผูรับเหมากอสรางของ

ประเทศใดก็ตามที่มีความเปนสากลและเขาใจในระบบ

การทํางานของประเทศน้ันๆ สงมาที่กระทรวงการตาง

ประเทศ และอาจขอความเห็นจากผูออกแบบ โดย

พิจารณาจากฐานะการเงิน บุคลากร และผลงาน แลวจึง

เชญิมาประกวดราคา หลงัจากน้ันจงึมอบหมายใหทางเอก

อัครราชทูตหรือกงสุลใหญทําสัญญาจางกอสรางดวยขอ

สัญญาทองถิ่น เนื่องจากมีขอผูกพันของพื้นที่ในคูสัญญา 

การดําเนินการกอสรางโดยผูรบัเหมากอสราง ในข้ันตอน

นี้จะตองมีการประสานงานกับผูออกแบบในดานตางๆ 

เชน วัสดุ และรายละเอียดการกอสราง โดยมีผูควบคุม

งานเปนคนกลางในการประสานงาน และผูออกแบบอาจ
ตองเดินทางไปตรวจงานกอสรางท่ีสถานท่ีกอสรางเปน
คร้ังคราว และมีคณะกรรมการตรวจการจางกอสรางเปน

ผูตรวจรับงานในแตละงวดและอนุมตักิารเบิกจายเงินงวด
 

หลังจากการตรวจรับงานงวดสุดทายแลว ผูรับเหมา
กอสรางจะตองสงแบบตามการกอสรางจริง (as-built 

drawing) เอกสารคูมือการใชงานอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร รวมท้ังเง่ือนไขการประกันการบํารุงรกัษา
ใหกบัสถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุใหญไทย โดย
ผูควบคุมงานจะทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและ

รวบรวมเอกสาร ทาํรายการสงสถานเอกอัครราชทูตหรอื
สถานกงสุลใหญไทย นอกจากนี้อาจใหคําแนะนําในการ
จัดหาผูบริหารอาคารดวย

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย

จากการวิเคราะหการดําเนินโครงการของกระทรวงการ

ตางประเทศในปจจุบัน ประกอบกับขอมูลจากการ

สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการ สามารถสรุปปญหา

และอปุสรรคในการดาํเนนิโครงการปรบัปรงุและกอสราง

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเดิม

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินโครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารเดมิ ไดแก การไมมกีารวางแผนเชงิรกุใน

การปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร สวนใหญ

การปรับปรุงซอมแซมอาคารเกิดเมื่ออาคารหรือองค

ประกอบของอาคารชํารุดทรุดโทรมหรือเสียหายจนไม

สามารถใชงานไดตามปกติ ทั้งยังเกิดกรณีที่สถาน

เอกอัครราชทตูและสถานกงสุลใหญไทยหลายแหง มกีาร

ขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

หลายครั้งในแตละป เน่ืองจากไมไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงซอมแซมในภาพรวม เมือ่มคีวามเสียหายเกิดขึน้
ในจุดใดก็ซอมเฉพาะจุดนั้น 

ปญหาทีส่าํคญัอกีประการหนึง่คอื การทีก่ระทรวงการตาง

ประเทศไมมรีะบบและเกณฑในการจัดสรรงบประมาณใน
การปรับปรงุซอมแซมอาคารแกสถานเอกอคัรราชทูตและ

สถานกงสุลใหญไทย ซึ่งในปจจุบันกระทรวงการตาง

ประเทศ จะอนุมัติงบประมาณแกสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญไทยท่ีสงโครงการขออนุมัติงบ

ประมาณมากอน และพิจารณาตามความจําเปนเรงดวน 
อีกทั้งกระทรวงการตางประเทศ ไมสามารถจัดเจาหนาที่
เขาไปแนะนําตรวจสอบโครงการปรับปรุงซอมแซม ณ 
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แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทย

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยแตละแหง

ได เนื่องจากเปนโครงการท่ีอยูในตางประเทศ ซึ่งตองมี

คาใชจายในการเดินทางสูง และในแตละปมีโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

ใหญไทยอยูเปนจํานวนมาก 

นอกจากนี้ยังพบปญหาความลาชาในการดําเนินการ

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

รายการงานหรือการเพิ่มรายการงานขณะกอสราง รวม

ทัง้บคุลากรในสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ

ไทยไมมีความชํานาญในการตรวจสอบประเมินปญหา

อาคารและบริหารโครงการกอสราง 

2) โครงการกอสรางอาคารใหม

ปจจบุนัการบริหารโครงการกอสรางอาคารใหมมแีนวทาง

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนกวาโครงการปรบัปรงุซอมแซมอาคารเดมิ 

แตทั้งนี้ก็ยังพบวา ที่ผานมาโครงการกอสรางอาคารใหม

จาํนวนมากใชระยะเวลาดาํเนนิโครงการมากกวาแผนมาก 

ปญหาหลักที่พบมากที่สุด คือ ปญหาในขั้นตอนการขอ

อนุญาตกอสราง เนื่องจากโครงการกอสรางสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยเปนโครงการ

กอสรางในตางประเทศ ซึ่งมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

ออกแบบและการกอสรางที่แตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ กระทรวงการตางประเทศจึงไมสามารถมีฐาน

ขอมูลดานการออกแบบและกอสรางท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกัน จึงตองมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตหรือ

สถานกงสลุใหญไทยศกึษาขอมลูใหมทกุครัง้ ประกอบกบั

เจาหนาในสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย

มักไมคุนเคยกับขอมูลดานกฎระเบียบในการกอสราง 

และไมมเีครอืขายดานงานกอสราง จงึไมสามารถรวบรวม

ไดอยางครบถวน อีกทั้งในบางประเทศอาจมีขอกําหนด

ในการออกแบบและขออนุญาตที่เครงครัดมาก โครงการ

สวนใหญจึงมักเกิดความลาชาในขั้นตอนนี้ 

การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบกอสราง เปนปญหาสําคัญอีก

ประการท่ีสงผลใหโครงการเกิดความลาชา   เนื่องดวย

การโยกยายเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญในระหวาง  

การดําเนินโครงการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่

เปล่ียนแปลง สงผลใหความตองการพ้ืนที่ใชสอยเปล่ียน

ไป การออกแบบจงึขาดความตอเนือ่งและตองใชเวลามาก

ขึ้น ทั้งยังสงผลใหตนทุนในการทํางานของผูออกแบบสูง

ขึ้น นอกจากน้ี ความไมชํานาญในการออกแบบในประ

เทศนัน้ๆ ของผูออกแบบ ทัง้ในดานสภาพภมูปิระเทศ ภมูิ

อากาศ ที่ตั้ง วัสดุกอสราง ขั้นตอนการทํางาน และ

กฎหมายของแตละทองที ่ตลอดจนขาดขอมลูการคดิราคา

คากอสรางของแตละประเทศ สงผลใหโครงการเกดิปญหา

และความลาชาไดเชนเดียวกัน

สําหรับปญหาสําคัญที่กระทบตอผูออกแบบ คือ ตนทุน

ในการทํางานไมสอดคลองกับคาบริการวิชาชีพตาม

สญัญา เน่ืองจากโครงการสวนใหญมกัมีปจจยัภายนอกที่

กระทบตอการดําเนินงาน ซึ่งทําใหตองขยายระยะเวลา

ดําเนินงานออกไป อันสงผลใหตนทุนในการทํางานของ 

ผูออกแบบสูงขึ้น นอกจากนี้ คาใชจายในการดําเนินการ 

อื่นๆ ยังสูงกวาการทํางานในประเทศไทย ทั้งคาติดตอ

ประสานงาน คาเดินทาง และคาจางสถาปนิกทองถิ่น

เหตุปจจัยที่กอใหเกิดปญหาอุปสรรค
ในการบริหารโครงการกอสราง
สถาปตยกรรมของกระทรวงการ
ตางประเทศ

จากขอมูลทั้งหมด สามารถวิเคราะหและสรุปเหตุปจจัย

สําคัญที่กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

โครงการกอสรางสถาปตยกรรมของกระทรวงการตาง

ประเทศ ดังนี้

1  ระบบการบรหิารจดัการและการควบคมุโครงการยงั

ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

2  กระทรวงการตางประเทศไมมีการวางระบบการ    

จัดทําฐานขอมูลดานกายภาพของอาคารสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในตาง
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กุลธิดา  แสงนิล / รองศาสตราจารย นาวาโท ไตรวัฒน  วิรยศิริ

ประเทศที่มีประสิทธิภาพ จึงทําใหไมสามารถ

รวบรวมขอมูลการปรับปรุงซอมแซมอาคารจาก

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยได

อยางครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยตองมีการ

โยกยายตามวาระ จึงทําใหยากตอการรวบรวมและ

สืบคนขอมูล 

3  กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอคัรราชทตูและ

สถานกงสุลใหญไทยไมมีการวางแผนบริหารและ

บํารุงรักษาอาคารเชิงรุก ดังนั้น การของบประมาณ

ปรับปรุงซอมแซมสวนใหญจะเกิดขึ้นเม่ืออาคารมี

ปญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นแลว ทั้งนี้สวนหนึ่ง

เนื่องมากจากการขาดฐานขอมูลของอาคาร 

4  บคุลากรในสาํนกัจดัหาและบรหิารทรพัยสนิมจีาํนวน

นอยเม่ือเทียบกับปริมาณงานและจํานวนอาคารท่ี

ตองดูแล อีกทั้งยังขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญใน

การบริหารโครงการกอสราง เนื่องจากไมมีอัตรา

กําลังของบุคลากรที่เปนสถาปนิกหรือวิศวกร ซึ่งมี

ความรูความชํานาญในงานกอสรางโดยตรง 

5  บคุลากรของกระทรวงการตางประเทศ มขีอจาํกดัใน

การเดินทางไปควบคุมและตรวจสอบโครงการ

เนือ่งจากขอจาํกดัดานเวลาและคาใชจายในการเดนิ

ทาง โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงซอมแซม ซึ่งใน

แตละปมีการดําเนินการหลายโครงการ 

6  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญไทย มักไมใหความสําคัญกับงาน

ปรับปรุงและกอสรางอาคาร เนื่องจากไมใชภารกิจ

หลักของหนวยงาน 

7  การโยกยายบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกระทรวงการ

ตางประเทศ ทั้งในสวนสํานักจัดหาและบริหาร

ทรัพยสิน และในสวนของสถานเอกอัครราชทูตหรือ

สถานกงสุลใหญไทย ทําใหการดําเนินโครงการ

ปรับปรุงและกอสรางขาดความตอเนื่อง ผูที่เขามา

ปฏิบัติงานใหมก็ตองเรียนรูกระบวนการรวมท้ังกฎ

ระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัโครงการปรบัปรุงและกอสราง

ใหม 

แนวทางบริหารโครงการกอสราง
สถาปตยกรรมของกระทรวงตาง
ประเทศ  

จากการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาอุปสรรค 
รวมทั้งปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของใน
โครงการ สรปุไดวา กระทรวงการตางประเทศควรมคีูมอื
แนวทางปฏิบัติในการบริหารและดําเนินโครงการ

ปรับปรุงและกอสรางสถานเอกอัครราชทูตและสถาน

กงสุลใหญไทย เพื่อให ทุกโครงการถือปฏิบัติเป น

มาตรฐานเดียวกัน 

จากการศึกษาพบวา โครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน

เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญไทยทีผ่านมามคีวาม

หลากหลายและแตกตางกันทั้งในแงปริมาณงาน ขนาด

โครงการ ความซับซอนของงาน งบประมาณ รวมทั้งเปา

หมายและความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ ดังนั้น 

ในการบริหารโครงการปรับปรุงและกอสรางสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย จึงควรจัดแบง

ประเภทโครงการตามปจจยัขางตน เพือ่ใหสามารถบรหิาร

โครงการ และสามารถจัดระดับการควบคุมโครงการได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมย่ิงขึ้น

โดยสามารถแบงกลุมโครงการออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

1) โครงการซอมแซมฉุกเฉิน  

เปนโครงการทีเ่กดิขึน้เมือ่มสีวนประกอบของอาคารชาํรดุ
เสียหาย จําเปนตองซอมแซมอยางเรงดวน เพื่อให

สามารถใชงานอาคารตอไปได มีวงเงินประมาณโดยไม
เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเกณฑในการพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณสาํหรบัโครงการประเภทนี ้กระทรวงการตาง
ประเทศควรพิจารณาจากความจําเปนเรงดวนเปนหลัก

โครงการประเภทนี้เปนโครงการที่ตองการความรวดเร็ว
ในการดําเนินการ และใชงบประมาณนอย การบริหาร
โครงการประเภทนี ้หลงัจากไดรบัอนมุตังิบประมาณแลว 
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สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยสามารถ
ดําเนินการและจัดจางไดเองโดยไมจําเปนตองมีการ
พิจารณาตรวจสอบจากกระทรวงการตางประเทศ 

ขัน้ตอนการดําเนนิโครงการ เริม่จากสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญไทยตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบ
หรืออุปกรณที่ตองซอมแซม แลวจัดทํารายงานเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ แหลงงบประมาณท่ีเหมาะสมสําหรับ
โครงการซอมแซมฉุกเฉิน ซึ่งตองรีบดําเนินการอยางเรง

ดวน คือ เงินคชจ.10% เนื่องจากเปนงบประมาณที่มี

ความคลองตวัสงู ใชเวลาในการขอรบังบประมาณไมนาน 

เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศสามารถอนุมัติไดเอง 

เมื่อคํารองไดรับอนุมัติแลว กระทรวงการตางประเทศจึง

แจงใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยดํา

เนนิการตอไป โดยมอบอาํนาจใหตัง้คณะกรรมการจดัจาง

ผูรบัเหมากอสราง พจิารณาจัดจางผูรบัเหมากอสรางดวย

วิธีพิเศษ โดยอิงแนวทางการคัดเลือกโดยวิธีตกลงราคา 

และต้ังคณะกรรมการตรวจการจางกอสราง เพื่อตรวจ

สอบผลงานและจายเงิน หลงัจากโครงการแลวเสร็จ สถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยจะตองจัดทํา

รายงานการซอมแซม ซึง่ประกอบดวยขอมูลการซอมแซม 

รายการซอมแซมและราคา ภาพถาย และแบบกอสราง

จริง (ถามี) เสนอตอกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือจัด

เก็บเปนฐานขอมูลตอไป

2) โครงการปรับปรุงรักษาสภาพอาคาร 

เปนการปรับปรุงเพ่ือรกัษาสภาพอาคารหรือสวนประกอบ
ของอาคารใหใชงานไดเปนปกติ เพื่อประโยชนดานการ
ใชสอย สุขลักษณะ และความสวยงาม เปนตน มีวงเงิน
โดยประมาณ 1,000,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท 
ซึ่งเกณฑในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับ
โครงการประเภทนี้ กระทรวงการตางประเทศควร
พิจารณาจากความจําเปนเรงดวน และสถิติการของบ

ประมาณในอดีตของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน

กงสุลใหญไทยน้ันๆ เปนหลัก 

โครงการประเภทนี้โดยทั่วไปมักมีความซับซอนไมมาก 

และใชงบประมาณไมสูง การบริหารโครงการประเภทน้ี 

หลังจากไดรับอนุมัติงบประมาณแลว สถานเอกอัคร 

ราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยสามารถดําเนินการและ

จัดจางไดเองโดยไมจําเปนตองมีการพิจารณาตรวจสอบ

จากกระทรวงการตางประเทศ  ยกเวนในกรณีของการ

ปรบัปรงุทีต่องเกีย่วของกบัความมัน่คงแขง็แรงและความ

ปลอดภัยของอาคาร หรือมีรายละเอียดทางดานเทคนิค 

ที่ซับซอนมาก กระทรวงการตางประเทศจะจัดหา           

ผู เชี่ยวชาญไปสํารวจและใหคําปรึกษา เพื่อใหทราบ

แนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมถูกตองตามหลัก

วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

หมายเหตุ  สอท. ยอมาจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย / สกญ. ยอมาจาก สถานกงสุลใหญไทย

ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบริหารโครงการซอมแซมฉุกเฉิน
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศ, 2555
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ขัน้ตอนการดําเนนิโครงการ เริม่จากสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญไทยตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบ
หรืออุปกรณที่ตองซอมแซม แลวจึงทํารายงานขอรับงบ
ประมาณ ในกรณีทีเ่ปนโครงการไมเรงดวน ควรขออนุมตัิ
โครงการดวยงบประมาณแผนดิน ถาหากโครงการไมได
รับอนุมัติ กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาจัดสรร
เงินคชจ.10% ทดแทน แตถาหากในกรณีที่โครงการมี
ความจําเปนเรงดวน ควรขออนุมตัดิวยเงนิคชจ.10% เมือ่
คํารองไดรับอนุมัติแลว กระทรวงการตางประเทศจึงแจง

ใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยดําเนิน

การตอไป โดยมอบอาํนาจใหตัง้คณะกรรมการจดัจางผูรบั

เหมากอสราง พิจารณาจัดจางผูรับเหมากอสรางดวยวิธี

พิเศษ โดยอิงแนวทางการคัดเลือกโดยวิธีตกลงหรือคัด

เลือกแบบจํากัดขอกําหนด และตั้งคณะกรรมการตรวจ

การจางกอสราง เพื่อตรวจสอบผลงานและจายเงิน เมื่อ

โครงการแลวเสรจ็ สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุ

ใหญไทยจะตองจัดทํารายงานการปรับปรุงซอมแซม ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลการปรับปรุง ภาพถาย รายการและ

ราคา และแบบกอสรางจริง (ถามี) เสนอตอกระทรวงการ

ตางประเทศ เพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูลตอไป

3) โครงการปรับปรุงทั้งอาคารหรือตอเติมอาคาร 

กรณีนีเ้ปนการปรับปรงุใหญทัง้อาคาร เพือ่ประโยชนดาน
การใชสอย ความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง หรือเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ใชสอยอาคารใหตอบสนองกับความตองการใน
ปจจุบันและอนาคต เปนตน มีวงเงินโดยประมาณ 
10,000,000 บาท ถึง 50,000,000 บาท ซึ่งเกณฑใน
การพจิารณาอนมุตังิบประมาณสาํหรบัโครงการประเภท
นี้ กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาจากความ

จําเปน สถิติการของบประมาณในอดีต ความพรอม และ

ความสาํคญัทางยุทธศาสตรของสถานเอกอัครราชทูตหรอื

สถานกงสลุใหญไทยน้ันๆ ตลอดจนความเหมาะสมในการ

ลงทุนเปนสําคัญ

โครงการประเภทน้ีมรีายละเอียดท่ีซบัซอนมากข้ึนและใช

งบประมาณสูง แตด วยขอจํากัดดานบุคลากรของ

กระทรวงการตางประเทศ ดังนั้น การบริหารโครงการ

ประเภทน้ี หลังจากไดรับอนุมัติงบประมาณแลว สถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยสามารถดําเนิน

การและจัดจางไดเอง แตทั้งนี้ตองอยูภายใตการกํากับ

ภาพท่ี 3: แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบริหารโครงการปรับปรุงรักษาสภาพอาคาร
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศ, 2555
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ดแูลของกระทรวงการตางประเทศ โดยกระทรวงการตาง
ประเทศจะจัดหาผูเชี่ยวชาญไปสํารวจและใหคําปรึกษา 
เพื่อใหทราบแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมและถูก
ตองตามหลักวิศวกรรมและสถาปตยกรรม นอกจากนี้
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยจะตองสง
แบบกอสรางใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณากอน
ดําเนินการ รวมถึงสงรายงานความกาวหนาใหกระทรวง
การตางประเทศรับทราบและพิจารณาเปนระยะๆ ใน
แตละขั้นตอน

ขัน้ตอนการดําเนนิโครงการ เร่ิมจากสถานเอกอัครราชทูต

หรอืสถานกงสลุใหญไทยตรวจสอบสภาพอาคารทีต่องการ

ปรับปรุงหรือตอเติม แลวจึงจัดทํารายงานขอรับงบ

ประมาณดวยงบประมาณแผนดนิ เนือ่งจากเปนโครงการ

ทีใ่ชงบประมาณสงู แตถาหากโครงการไมไดรบัอนมุตัดิวย

งบประมาณแผนดนิ แตยงัมคีวามจําเปนตองปรับปรุงหรือ

ตอเติมโดยไมอาจรอต้ังงบประมาณในปตอไปได กระทรวง

การตางประเทศอาจพิจารณาจัดสรรเงินคชจ.10% 

ทดแทน หากกระทรวงการตางประเทศมงีบประมาณเพยีง

พอ หรือโครงการใชงบประมาณไมสูงมาก เมื่อโครงการ

ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว กระทรวงการตางประเทศ

จะแจงใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ
ไทยดําเนินการตอไป โดยในกรณีของโครงการที่ตองมี
การออกแบบใหม มีการตอเติมอาคารหรือเปล่ียนแปลง
พืน้ทีใ่ชสอย มรีายละเอยีดทางดานเทคนคิทีซ่บัซอนมาก 
หรอืกรณทีีต่องเกีย่วของกบัความมัน่คงแขง็แรงและความ
ปลอดภัยของอาคาร สถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญไทยตองจัดจางผูออกแบบทองถ่ินเพ่ือจัดทํา
แบบกอสราง และสงแบบกอสรางใหกระทรวงการตาง
ประเทศพิจารณากอนดําเนินการ โดยอาจจะจัดจางใน

ลกัษณะออกแบบพรอมกอสราง (design-build) หรือแยก

สญัญาจางของผูออกแบบและผูรบัเหมากอสรางกไ็ด จาก

นัน้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยจะแตง

ตั้งคณะกรรมการจัดจางผูรับเหมากอสราง เพื่อจัดจาง

ผูรับเหมากอสรางดวยวิธีพิเศษ โดยอิงแนวทางการคัด

เลือกแบบจํากัดขอกําหนด และตั้งคณะกรรมการตรวจ

การจางกอสราง เพื่อตรวจสอบผลงานและจายเงิน เมื่อ

โครงการแลวเสรจ็ สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุ

ใหญไทยจะตองจัดทํารายงานการปรับปรุง ซึ่งประกอบ

ดวยภาพถาย รายการงานและราคา และแบบกอสรางจริง 

เสนอตอกระทรวงการตางประเทศ เพื่อจัดเก็บเปนฐาน

ขอมูลตอไป

ภาพที่ 4: แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบริหารโครงการปรับปรุงทั้งอาคารหรือตอเติมอาคาร
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศ, 2555
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4) โครงการกอสรางอาคารใหมเพ่ือทดแทนอาคาร
เดิมหรือเพื่อทดแทนการเชา

เปนโครงการกอสรางเพื่อทดแทนอาคารเดิมในที่ดินเดิม 
เนื่องจากอาคารเดิมชํารุดทรุดโทรมมาก หรืออาคารไม
สามารถตอบสนองตอการใชงานได หรือเปนโครงการ
กอสรางอาคารบนท่ีดินแหงใหมเพื่อทดแทนการเชา
อาคารหรือพืน้ทีภ่ายในอาคาร มวีงเงนิโดยประมาณต้ังแต 
50,000,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งเกณฑในการพิจารณา

อนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการประเภทนี้ กระทรวง

การตางประเทศควรพิจารณาจากความจําเปน ความ

พรอม และความสําคัญทางยุทธศาสตรของสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยนั้นๆ ตลอดจน

ความเหมาะสมในการลงทุน เปนสําคัญ

โครงการประเภทนี้เป นโครงการขนาดใหญ ใชงบ

ประมาณสูง ระยะเวลาโครงการยาวนาน และมีราย

ละเอียดที่ซับซอน การบริหารโครงการประเภทน้ีจึง

ตองการบุคลากรท่ีมคีวามชํานาญในการบริหารโครงการ

กอสรางโดยตรง แตดวยขอจํากัดดานบุคลากรของ

กระทรวงการตางประเทศ ดังนั้น กระทรวงการตาง

ประเทศ จึงควรจัดจางที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยให

เขามามสีวนรวมต้ังแตเร่ิมตนศึกษาโครงการจนกระท่ังจบ

โครงการ เพ่ือใหโครงการแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดปญหานอยที่สุด 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ เริ่มจากกระทรวงการตาง
ประเทศ ประเมินและศึกษาความเปนไปไดและความ

เหมาะสมในการกอสรางสถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถาน
กงสุลใหญไทยเพ่ือทดแทนอาคารเดิมหรือเพื่อทดแทน

การเชา จากนั้นจึงศึกษารายละเอียดโครงการและ
ประมาณราคาคากอสรางเบือ้งตน เพือ่เสนอขออนมุตังิบ

ประมาณแผนดนิจากสาํนกังบประมาณ หรอืขออนุมตัเิงนิ
คชจ.20% ในกรณีที่กระทรวงการตางประเทศไดรับ
อนุมัติจากกรมบัญชีกลางใหใชเงินคชจ.20% ในการ

กอสรางอาคารใหมได เม่ือคํารองไดรับอนุมัติแลว 
กระทรวงการตางประเทศจะดําเนินการจัดทาํรายละเอียด

โครงการท่ีแนนอน พรอมทั้งศึกษาขอมูลที่จําเปนตอการ

ออกแบบรวมกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ใหญไทยและทีป่รกึษาบรหิารโครงการ จากนัน้จะตัง้คณะ
กรรมการจัดจางผูออกแบบ เพื่อคัดเลือกผูออกแบบดวย
วิธีพิเศษ โดยเชิญผูออกแบบเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติหรือ
เสนอแบบแนวความคิด 

โดยแนวทางการจัดจางผูออกแบบมี 2 แนวทาง คือ 
แนวทางแรก สาํหรับโครงการกอสรางในประเทศท่ีไมไกล
จากประเทศไทยมาก กระทรวงการตางประเทศอาจจัด

จางผูออกแบบไทยเปนหลัก แตผูออกแบบไทยจะตอง

เสนอชื่อผู ออกแบบทองถิ่นที่จะร วมงานดวยมาให

กระทรวงการตางประเทศพิจารณาตั้งแตตน แนวทางที่

สอง สําหรับโครงการกอสรางในประเทศท่ีหางไกลจาก

ประเทศไทยมากหรือในประเทศท่ีมีความไมสงบภายใน 

กระทรวงการตางประเทศอาจจัดจางผูออกแบบไทย เพื่อ

จัดทําแบบแนวความคิด และจัดจางผูออกแบบทองถ่ิน

ออกแบบรางและแบบรายละเอียดท่ีสอดคลองกับแบบ

แนวความคิดตอไป 

เมื่อไดผูออกแบบแลว กระทรวงการตางประเทศ จะแตง

ตั้งคณะกรรมการพิจารณากํากับแบบ เพื่อใหความเห็น

และพิจารณาอนุมัติแบบ โดยมีคณะกรรมการตรวจการ

จางออกแบบ อนุมัติการทํางานของผูออกแบบพรอมทั้ง

จายคาบรกิารวชิาชพีในแตละงวด จากนัน้ผูออกแบบทอง

ถิน่จะดาํเนนิการขออนญุาตกอสราง ระหวางรอผลการขอ

อนุญาต กระทรวงการตางประเทศ จะแตงต้ังคณะ

กรรมการจดัจางผูรบัเหมากอสราง เพือ่คดัเลอืกผูรบัเหมา

กอสรางโดยใชวธิพีเิศษ โดยอิงแนวทางการคดัเลือกแบบ
จํากัดขอกําหนดหรือประกวดราคา และมอบอํานาจให
เอกอคัรราชทูตหรอืกงสลุใหญทาํสญัญาจางกอสรางดวย

ขอสัญญาทองถ่ิน แลวจึงดําเนินการกอสรางอาคาร และ
กระทรวงการตางประเทศจะแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ

การจางกอสราง เพื่อตรวจสอบผลงานของผูรับเหมา
กอสรางและจายเงินแตละงวด จนกระท่ังงานกอสรางแลว

เสร็จ ผูรับเหมากอสรางจะสงมอบอาคารพรอมท้ังแบบ

กอสรางจริง พรอมทั้งใหคําแนะนําในการใชอาคารและ
ใหคําแนะนําในการจัดหาผูบริหารอาคารใหแกสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยดวย 
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ในกรณีของการกอสรางอาคารใหมทดแทนอาคารเดิม 

สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย ตอง

ดําเนินการจัดหาที่ทําการชั่วคราวและวางแผนการโยก

ยาย ซึ่งควรเริ่มดําเนินการตั้งแตโครงการไดรับอนุมัติงบ

ประมาณ และควรโยกยายใหแลวเสร็จกอนการทําสญัญา

จางผู รับเหมากอสราง เพื่อใหสามารถสงมอบพ้ืนที่

กอสรางใหผูรบัเหมากอสรางไดอยางรวดเร็ว

บทสรุปและขอเสนอแนะ

กระทรวงการตางประเทศมีภารกิจตองบริหารโครงการ

ปรบัปรงุซอมแซมอาคารเดิมและโครงการกอสรางอาคาร

ใหมใหสาํเรจ็ลลุวงเปนจาํนวนมากในแตละป ดงันัน้ เพือ่
ใหสามารถแกไขปญหาอปุสรรคในการบรหิารโครงการดงั
ที่ไดสรุปไวในตอนตน และเพื่อใหการบริหารโครงการ
ปรับปรุงและกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไทยมีประสทิธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึน้ 

จงึมขีอเสนอแนะตอกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือดาํเนนิ
การดานตางๆ ดังตอไปนี้

1) การจดัจางทีป่รกึษาบรหิารโครงการ เพ่ือเปนตวัแทน

ของกระทรวงการตางประเทศ ในการบรหิารโครงการ 

กอสราง ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาและจัดทําราย

ละเอียดโครงการ จนกระทั่งสงมอบอาคาร ในกรณี

ทีเ่ปนโครงการขนาดใหญหรอืเปนโครงการท่ีมคีวาม

ยุงยากซับซอน เพื่อแกไขขอจํากัดดานบุคลากรของ

กระทรวงการตางประเทศ

2) การปรับโครงสรางหนวยงานเพ่ือรองรับการบริหาร

งาน โดยการเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรในตําแหนง

สถาปนิกและวิศวกร เพื่อทําหนาท่ีในการบริหาร

โครงการปรับปรุงและกอสรางโดยตรง 

3) การจัดเก็บและจัดทําระบบฐานขอมูลดานกายภาพ

และการปรับปรุงซอมแซมสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญไทย เพื่อใหกระทรวงการตาง
ประเทศ มีขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ
ปรับปรุงและกอสรางอาคาร มีฐานขอมูลในการ
บรหิารโครงการเชงิรกุ สามารถวางแผนการปรบัปรงุ
ซอมแซมอาคารไดลวงหนากอนท่ีจะเกิดปญหาหรือ
ความเสียหาย ก อให  เกิดการใช จ ายอย างมี

ประสิทธิภาพ (เสริชย โชติพานิช, 2553: 78) 

ภาพที่ 5: แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบริหารโครงการกอสรางอาคารใหม
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศ, 2555
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กุลธิดา  แสงนิล / รองศาสตราจารย นาวาโท ไตรวัฒน  วิรยศิริ

ตลอดจนเพ่ือใหกระทรวงการตางประเทศ มีฐาน
ขอมูลในการพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ
แกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไดอยาง
เหมาะสม ซึง่ควรนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การจัดทําระบบฐานขอมูล เพื่อใหงายตอการสืบคน
ยิ่งขึ้น

4) การจัดทําคูมือบริหารทรัพยากรกายภาพ เพ่ือเปน
แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรกายภาพแก
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยทุก

แหง ในดานการวางแผนและการปฏบิตักิารดแูลและ

บํารุงรักษาอาคาร เพ่ือใหอาคารมีสภาพดีอยูเสมอ 

ทําใหการใชงานอาคารมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และ

เปนการปองกนัไมใหอาคารมสีภาพชาํรดุทรดุโทรม

เร็วกวาที่ควรจะเปน เนื่องจากอาคารสวนใหญไมได

มีการวาจางผูบริหารอาคาร 

5) การจัดทําแบบฟอรมมาตรฐานของเอกสารคําขอ

อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงและกอสราง

อาคาร เพือ่ใหสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุ

ใหญไทยทกุแหงตองศกึษาและสงรายละเอียดขอมลู

ที่ครบถวน และทุกโครงการปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกัน โดยอาจประยุกตเปนแบบคําขอในลักษณะ

ออนไลน เพื่อใหการรับสงเอกสารมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

6) การจัดทําคูมือแนวทางการออกแบบอาคารสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทย โดยขนาด

ของอาคารและขนาดของสถานทีต่ัง้ขึน้กบัจาํนวนเจา

หนาที่และผู ที่เข ามาใชงานในอาคาร เพื่อเปน

แนวทางในการกําหนดรายละเอียดพ้ืนที่ใชสอย 
เกณฑและปจจยัทีจ่ยัทีต่องพจิารณาในการออกแบบ

อาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ

ไทย เพื่อใหผูออกแบบมีแนวทางการออกแบบได

อยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนเพื่อใหบุคลากร    

ในกระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งสถานเอกอัคร 
ราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยสามารถใชเปน
แนวทางในการกําหนดความตองการพ้ืนทีใ่ชสอยได 

ทั้งยังชวยลดปญหาการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบขณะ
กอสราง

7) การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณา 
ตรวจสอบ และใหความเห็นเร่ืองแบบ ตัง้แตขัน้เสนอ
แนวคิดและแบบรางทางเลือก แบบรางข้ันตน และ
แบบรางขั้นสมบูรณ เพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
แกไขแบบระหวางการกอสรางจนทําใหงานลาชา

8) การทําขอตกลงวาจางผูออกแบบไทย ควรกําหนด
ขอบเขตงาน และระยะเวลาการทํางานใหชัดเจน 
และควรพิจารณาจายคาใช จ ายพิเศษใหแก ผู 
ออกแบบ หากผูออกแบบมีความจําเปนตองทํางาน

มากกวาขอบเขตงานหรอืระยะเวลาทีต่กลง หรอืตอง

มีการเดินทางไปประเทศนั้นๆ มากกวาขอตกลง 

เนื่องจากผูออกแบบตองมีตนทุนท่ีสูงขึ้น
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