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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญในการศึกษา
งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานกอสราง เปนสวนหนึ่งในตนเหตุหลักที่นําไปสูปญหา
ในการจัดการโครงการกอสราง อาทิเชน ปญหาการควบคุมตนทุน ปญหาการสงมอบโครงการที่
ลาชา ปญหาความขัดแยง นอกจากนั้นยังอาจสง ผลกระทบไปยังคุณ ภาพโดยรวมของโครงการ
โดยเฉพาะกับโครงการขนาดใหญที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายมีสัญญาหลายฉบับในการจัดซื้อและจัดจาง
นอกจากนั้น การที่ โ ครงการมี ค วามทัน สมั ย และการนํา เทคโนโลยี เข ามาใช ง าน
อาจนําไปสูปญหาความไมสมบูรณ ความขัดแยงของแบบ และความไมชํานาญในการกอสราง ซึ่ง
สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยที่ทําใหเกิด งานเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ดังนั้นการศึก ษาถึงปจจัยดังกลาว
เพื่อใหเห็นเปนขอสรุปที่ชัดเจน จะนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
การศึกษาถึงตนเหตุและปจจัยการเกิดงานเปลี่ยนแปลง ผูเขียนไดใชโครงการกอสราง
อาคารสํานักงานใหญหลังใหม บางขุนพรหม มาเปนกรณีศึกษา โดยการศึกษาจะรวบรวมขอมูลใน
ทุกดานของโครงการตั้งแตเริ่มประมูลงานมาวิเคราะห โดยโครงการเปนอาคารสํานักงานขนาด
ใหญ ที่มีพื้นที่จอดรถใตดิน 4 ชั้น เนื้อที่ใชงานประมาณ 41,200 ตารางเมตร เปนสวนของสํานักงาน
หองประชุมและสวนบริก ารอื่น ๆ รวม 5 ชั้น ประมาณ 44,000 ตารางเมตร บริเวณที่ตั้งอาคาร
อยูในพื้นที่ วังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม อยูใกลริมฝงแมน้ําเจาพระยา
2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลีย่ นแปลง
2.2 เพื่อประเมินผลและหาความสัมพันธเกิดขึ้นระหวางปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
กับผลการเปลี่ยนแปลงของสัญญากอสราง
3. สมมติฐานการศึกษา
ผูศึกษาตั้งสมมติฐานวางานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางมีปจจัยหลักคือ
ความตองการเจาของโครงการที่เปลี่ยนแปลงงานในชวงงานกอสราง
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4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ศึก ษาจากเอกสารบัน ทึก งานเปลี่ยนแปลงจากสัญญาของผูรับเหมาหลัก ของ
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
4.2 ศึกษาจากปริมาณงานในขอบเขตของงานผูรับเหมาหลักที่เกิดจากงานเปลี่ยนแปลง
ตั้งแตเริ่มสัญญากอสรางอาคารจนสิ้นสุดโครงการ
5. วิธกี ารศึกษา
5.1
5.2
5.3
5.4

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานเปลี่ยนแปลงในงานกอสราง
รวบรวมขอมูลโครงการในสวนงานเปลี่ยนแปลง
นําขอมูลมาหาความสัมพันธกับสาเหตุของงานเปลี่ยนแปลง
วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการเกิดขึ้นของงานเปลี่ยนแปลง ของแตละขั้นตอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้เปนการศึกษาโดยนําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่เปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
จากงานเปลี่ยนแปลง (Change Order) ในงานโครงการกอสรางของตางประเทศ นํามาศึก ษาหา
สาเหตุ แ ละเปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ศึก ษางานโครงการก อ สรา งอาคารสํ า นั ก งานใหญ ห ลัง ใหม
ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเปนแนวทางแกไข ปองกันและลดสาเหตุที่เกิดขึ้นของงานโครงการกอสรางอื่น ๆ
ที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต ซึ่ง ทําใหเกิ ด ความขั ด แยง ตน ทุน คา ใชจายเพิ่ม งบประมาณบานปลาย
สิ้นเปลืองทรัพยากรและระยะเวลาในการกอสรางลาชา ทําใหเสียโอกาสในการใชพื้นที่ทํางานของ
งานโครงการกอสรางที่เกิดขึ้น
1. นิยามของ Change Order
Barrie and Paulson (1992) กลาววางานเปลี่ยนแปลง (Change Order) เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงจากขอบเขตงานของสัญญาเดิม การแกไขปรับปรุงแผนการดําเนิน งาน และการ
ดัดแปลงอื่น ๆ ที่ออกมา โดยออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตเปนสิ่งที่มีผลกระทบ
จากขอกําหนดของสัญญา
ซึ่งคลายคลึงกับ Hanna (1998) ที่ระบุไววา Change Order เกิดขึ้นจากการสั่งโดยผูมี
อํานาจในสัญญา ใหมีการเปลี่ยนแปลงจากแผนดําเนินการเดิม รายละเอียดของการกอสรางหรือ
เกิดขึ้นจากสิ่งตาง ๆ ในเอกสารสัญญา
ผลงานวิจั ยโดย Kamking (1997) สรุ ปไว วาการกอ สรา งเกื อบทุก ๆ โครงการ
จะมีประสบการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของเนื้องาน และมีคําสั่ง ทําใหมีระยะเวลา
ของการทํางานเพิ่มขึ้น จากที่กําหนดไวในสัญญาเริ่มตน นอกจากนี้บนพื้นฐานของงานวิจัยเดียวกัน
โดย Kamking (1997) กลาววาความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับงานทั้งหมด ในชวงกอน
และหลังการออกแบบการสํารวจภาคสนามกอสราง ความสมบูร ณข องแบบที่ใชในการทํางาน
การประมาณราคาหรือขอเสนอแนะของงาน ตลอดจนสิ่งที่คาดวา เนื่องมาจากสภาพแวดลอมและดิน
ฟา อากาศ ที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง
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ในเงื่อนไขสัญญาของ Institute of Civil Engineers (ICE) 1990 Change Order ถูกให
ความหมายไววา “การเปลี่ยนแปลงที่รวมถึง การเพิ่มเติม การยกเวน การแทนที่ การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนในคุณภาพ ของลักษณะ รูปแบบ ชนิด ตําแหนง มิติ ระดับ หรือ เสนทาง และการเปลี่ยน
ใน ลําดับวิธีหรือระยะเวลา ของการกอสรางที่ตองการจากสัญญา”
อางถึงการศึกษาในการปฏิบัติงานของ Hanna (1998); Choy and Sid well (1991);
Wallace (1994) อางโดย Chan and Yeong (1995) วา Change Order สามารถนิยามไดวาการเปลี่ยนแปลง การ
แกไขดัดแปลง สิ่งที่เพิ่มเติมจากแผนงาน รายละเอียดของงานหรืออื่น ๆ ในสัญญากอสรางเดิม มีผล
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนทุนที่ตามมา โดยมีลักษณะการเกิด Change Order ตาง ๆ ดังนี้
1. สงเปน เอกสารที่ประกอบดว ยการเขียนขอความตองการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ผูรับเหมาและผูวาจาง
2. การเปลี่ยนแปลงงานนํามาสูความไมผิดพลาดของผูรับเหมา
3. การเปลี่ยนแปลงงานที่ไมรวมอยูในสัญญาเดิม และไมรวมอยูในราคาสัญญาเดิม
นอกจากนั้น Bu-Bshait and Manzanera (1990) กลาววา Change Order เริ่มตนเปนสวน
หนึ่งของสัญญาในทันทีที่เจาของอนุมัติ
2. ชนิดของ Change Order
Cox (1997) สรุปได 3 วิธี ในการทํา Change Order ทั้ง 3 ขอ ถูกแสดงขางลางดวย
นิยามของมัน
1. Formal Change Order เอกสารจริงของ Change Order ออกโดยเจาของที่ดัดแปลง
เนื้อหาของสัญญา แผนงาน หรือรายละเอียดของงาน Formal Change Order เปนขั้นตอนเริ่มตนจาก
เจาของหรือจากตัวแทนของเจาของอันเกิดจาก วิศวกรหรือสถาปนิก สามารถออกคําสั่งที่ออกโดย
เจาของ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน
2. Constructive Change Order งานสัญญาพิเศษ กลาวโดยการพูดปากเปลาถึงคําสั่ง
โดยคําพูดของเจาของหรือความตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากเจาของและผูรับผิดชอบ
งานวิจัยของ Bu-Bshait and Manzanera (1990) กลาววา Constructive Change Order
เริ่มตนจากผูรับเหมาหรือผูรับเหมายอย โดยบันทึกใน Constructive Change Order เพื่อเขียนในสิ่งที่
นอกเหนือจากขอบเขตของสัญญาหรือขอผิดพลาดในการออกคําสั่ งที่เกี่ยวของกับสัญญาเดิม ที่มี
ผลกระทบเชนเดียวกับ Formal Change Order ที่ไดถูกแจงออกมา
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3. Cardinal Change Order อาจเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณงานที่ตองการนอกขอบเขตของ
สัญญาเริ่มตน
3. ความสําคัญของระบบจัดการเอกสารและ Change Order
งานวิจัยของ Barrie and Paulson (1992) กลาววาการจัดการระบบเอกสารที่ดี สามารถ
การตอบสนอง ตอปญหาสําคัญกับความไมเหมาะสมของการจัดการ Change Order ไดมีผลเสนอแนะ
ดังนี้
1. ควรมีการจัดระบบเอกสาร ใหสะดวกตอการใชงานและอางอิง
2. ผูจัดการโครงการกอสรางตองมีความรอบรูในดานสัญญากอสรางและกฏหมาย ใน
การดําเนินงานกอสรางควรมีความชํานาญในดานเงื่อนไขสัญญากอสราง เพื่อใหสามารถทําหนาที่
และรับผิดชอบตอกระบวนการ Change Order
3. ควรมีความสัมพัน ธรว มกัน ในการทํางานของทุก ๆ กลุมที่เกี่ยวของในสัญญา
กอสรางและผูดําเนินงานในการกอสราง คือ เจาของ ,วิศวกร/สถาปนิก,ผูรับเหมา,ผูรับเหมาชวงและ
ผูจัดสงวัสดุ ควรมีรูปแบบของเอกสาร ในการตอบรับ และเอกสารทั่วไป ใชเปนขอมูลอางอิง เพื่อ
ปองกันการหลีกเลี่ยงและขอถกเถียง ดังนั้นเอกสารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการ Change
Order สามารถพบไดทั่วไปในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานกอสรางซึ่งสอดคลองกับ Scott (1974);
Thomas (1990); Zarfar (1996); Al-Saggaf (1998) ในการบรรลุตอปญหาที่มีสาเหตุจาก Change
Order ผูรับเหมาควรจัดการเก็บบันทึกไว ในการเกิดงานเปลี่ยนแปลงจากเอกสารที่ตอบโตกัน ของ
แบบกอสราง, รายการมาตราฐาน และการประมาณราคา ใหเรียบรอย โดยมีการยืนยันตอบันทึกนั้น
อีกครั้ง เพื่อเปนความสําคัญตอระบบเอกสารนั้น
4. การลด Change Order โดยการจัดการเอกสารและการสื่อสาร
4.1 การปรับปรุงความเขาใจและการสื่อสารในโครงการ
จากผลงานวิจัยของ Badger and Gay (1996) กลาววาในการพัฒนาระบบ Change
Order หนึ่งในองคประกอบแรกที่ดูเหมือนจําเปนสําหรับความสําเร็จในการบรรลุผลลัพธ ในการ
ทราบและเขาใจของผูมีสวนรวมในการกอสราง ในความสําคัญของระบบเอกสารในทางปฏิบัติ
เอกสารที่ถูกตองจะถูกใชบันทึก ความตองการของผูมีสวนรวมในงานกอสรางนั้น ในประเด็น ที่
สําคัญ จากผลงานวิจัยอุตสาหกรรมกอสราง
1. การสรางและสนับสนุนทัศนคติที่ถูกตองในการควบคุมงานกอสราง
2. การตรวจสอบ Site กอสรางอยางละเอียด

6
3. ความชัดเจน และภาคสรุปโดยยอของโครงการทั้งหมด
4. รายละเอียดในการออกแบบ
5. การหลีกเลี่ยงการแตงตั้งผูรับเหมาชวง
6. การใหรางวัลแกผูรับเหมาอยางถูกตอง
7. การใชการจัดการเกี่ยวกับทางเลือก
8. การนัดหมายของผูจัดการกองทุนที่เปนอิสระสําหรับควบคุมราคา
9. คุณภาพของเอกสารสัญญากอสราง
10. การสื่อสารที่ดี และองคกรรวมระหวางสมาชิกทีมงานกอสราง
รายการขอ 9 ถึง 10 คือคุณภาพของเอกสารสัญญากอสราง ที่คลายกับการคนพบใน
ผลงานวิจัยของ Badger and Gay (1996) เหมือนเปนความสําคัญในการลดปริมาณ Change Order
ระบบเอกสารที่ดีสามารถชวยในการออกแบบระบบ Change Order ไดอยางมีประสิทธิผล
กลยุทธอื่น ที่แสดงในรายการขอ 1 ถึง 8 เปนการสื่อสารและการทํางานรวมกันที่ดี
ระหวางทีมสมาชิกกอสราง จากการศึกษาของ Worby (1985) พูดโดย Hanna and Yeoung (1995)
ในเรื่องของการเกิดคดีความฟองรอง จากงานวิจัยพบวาทําใหเกิดความสัมพันธที่ขัดแยงและการ
ทํางานรวมกันที่ไมมีประสิทธิภาพระหวางผูมีสวนรวมในการจัดการกอสราง ซึ่งจะทําใหเกิดการ
นําไปสูการเพิ่มขึ้นของจํานวนการฟองรองและเปนหนึ่งในเหตุผลที่ทําใหเกิดมีวัตถุประสงคของ
การสรางตนแบบสําหรับการศึกษา เพื่อการพิจารณาปรับปรุง การสื่อสารระหวางผูใชงาน Change
Order ทั้ง หมด การสื่ อสารที่ดี สามารถนํ าความสํ าเร็ จ ได โดยการนํา เทคโนโลยี และการนํ า
แนวความคิดของธุรกิจตอธุรกิจ ไปปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ ในความจําเปนของการทํางานโดยรวม
และผูมีสวนเกี่ยวของในงานกอสราง
การศึก ษาโดย Jacob (1978) กลาวไววา “ทัศนคติที่ผิด และความไมเปน มิต รใน
กระบวนการ Change Order ที่ถูกตอง ไดนําเขาสู การขาดทุนทางการเงินที่สําคัญและเกิดการ
ลมละลาย ซึ่งสามารถพบไดจากเหตุผลที่กลาว โดย Bu Bshait and Manzanera (1990) ที่เสนอให
เห็นวาในกระบวณการที่ดีของ Change Order จะเกิดขึ้นตั้งแตปญหาใหญระหวางทํางาน การแกไข
สัญญากอสราง โดยไดถูกสรุปจากการเกิดขึ้นของ Change Order ระหวางดําเนินงานกอสราง
ในการจัดการเอกสารที่ดี และการปรับปรุงการสื่อสารของ Change Order สามารถถูกพิจารณา
เหมือนเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการจัดการดานเวลาและตนทุนที่เสียไปในงานกอสราง ซึ่งจะเปน
การนํา มา เพื่ อพิ จ ารณารว มกั น ใหมี ผลลั พธ ที่มี ประสิท ธิภ าพที่ดี ดานเวลาและตน ทุน สํา หรั บ
ผูรับเหมากอสราง
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4.2 การแสดงขั้นตอนและลําดับของเอกสาร
ใชนํามาซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการออกแบบโครงงานของแผนภูมิ Change Order
สามารถเปนพื้นฐานของการนําไปใชงาน Change Order ซึ่งแสดงใหเห็นในงานวิจัย Zafar (1996)
กลาววาในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นของ Change Order อาจจะ
ประกอบดวย รายการดังขางลาง
1. การขอขอมูลสงไปยังเจาของที่เกี่ยวกับปญหาที่สําคัญ
2. ความชัดเจนของ Change Order จากเจาของ
3. การสงขอมูลไปยังผูรับเหมายอย และผูจัดสงวัสดุ
4. การออกแบบซ้ํา
5. การยกเลิกการอนุมัติ แบบรายละเอียดและอื่น ๆ
6. เจาของอนุมัติเพิ่มเติมหรือยกเลิกซ้ํา
7. การหลอวัสดุสําเร็จ และการจัดสง
8. การบรรลุผลงาน
9. การทดสอบพิเศษ หรืองานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ Change Order
ปจจัยอื่น ๆ เกิดขึ้นจากเวลาของการตอบกลับของผูรับเหมาที่รับผิดชอบโดยตรงตอ
เอกสารที่ถูกตองที่ Change Order ไดมีการสั่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของงานเริ่ม หรือ
เปลี่ยนแปลง ผูจัดการโครงการ หรือมีการเขียนขอความที่เปลี่ยนแปลงในขอบเขตงาน ที่มีเนื้อหา
โตแยง อาจทําใหเกิดสาเหตุของการเสื่อมลงในความสัมพันธของเจาของกับผูรับเหมา ผูวาจางตอง
ดําเนินงานใหเกิดความรวมมือในการทํางานอยางดี
5. สาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิด Change Order
การศึกษาโดย Choy and Sidwell อางโดย Chan and Yeong (1995) พบวาขอผิดพลาด
เกิ ด จากการออกแบบและข อ กํ า หนดที่ ใ ช ใ นงานก อ สร า ง เป น สาเหตุ สํ า คั ญ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตในสัญญา โดยสอดคลองกับ Kaming (1997) ที่พบวาความลาชาในการกอสราง
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ถู ก จั ด ลํ า ดั บ ใ ห มี ค ว า ม สํ า คั ญ
มากที่สุดและมีระดับความรุนแรงมากที่สุด การเกิดขึ้นของปญหาไดบันทึก ไว ใน Request for
information (RFI) ที่มีการติดตอสื่อสารระหวาง A/E ,ผูรับเหมา,และผูรับเหมายอย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง Request for information (RFI) เปนวิธีการติดตอสื่อสารใชเปนเอกสารหลักที่ผูมีสวนรวมในการ
กอสรางใชกัน โดยคํานึงถึงคําถามที่อางอิงจากแบบกอสราง และรายการมาตราฐาน Kreitzberg
(1991)
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งานวิจัยของ Hanna (1998) อางถึงปญหาที่เกี่ยวกับ Change Order การศึกษาดังกลาว
จะกลาวถึงปญหา ดังนี้
1. การเปลี่ยนขอบเขตเนื้อหาของโครงการ เนื่องจากแผนงานเดิมไมสมบูรณ
2. ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากการรบกวน การขาดเครื่ อ งมื อ แรงงานและวั ตถุ
ที่ตองการของขอบเขตใหม
3. ความยากในการพิจารณา สําหรับคาใชจายสําหรับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
4. การเพิ่มขึน้ ในตนทุนการจัดการโครงการ
5. การเพิ่มขึ้นในความถี่ของการวางแผนและการวางแผนซ้ํา
6. การขาดความรู ความชํานาญในการเรียนรูของงานและการใชเทคโนโลยีใหม ๆ
6. ผลกระทบของ Change Order
จากงานวิจัยโดย Driscoll (1971); Ibbs and Ashley (1987); Bu bshait and Manzanera
(1990); Ehrenreich Hansen (1994) and Cox (1997) กลาวไววา Change Order เปนหนึ่งในสาเหตุ
สําคัญในการฟองรองและการทะเลาะในการกอสราง เกิดขึ้นจากความไรความสามารถของผูมีสวน
รวมในการควบคุมและจัดการระบบเอกสารอยางถูกตองในการอํานวยความสะดวกของ Change
Order สามารถมีผลลัพธเปนความเสียหายตอตนทุน และการดําเนินงานตามแผนของโครงการ
ซึ่งคลองกับการศึกษาของ Arditi (1985); Ehrenreich Hansen (1994); Zarfar (1996)
and Al Saggaf (1998) Change Order เปนเหตุผลที่นํามาซึ่งผูรับเหมานําเปนขอพิจารณาที่เหตุผล
สําคัญของความลาชาในโครงการกอสราง
Ibbs and Ashley (1987); Ehrenreich and Hansen (1994); Hanna (1998) พบวา Change
Order เปนสาเหตุสําคัญของการหยุดชะงัก ของแผนการดําเนินงานและมีผลตอการเพิ่มขึ้น ของ
ตนทุนในการทํางานซ้ําทั้งหมด และประสิทธิภาพการผลิตที่แยลง
Driscoll (1971); Ibbs and Ashley (1987); Bu Bshail and Manzanera (1990);
Ehrenreich Hansen (1994); Cox (1997) พิจารณาวา Change Order เปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญของ
การฟองรอง และเกิดการขัดแยง ที่เกิดขี้นจากการพิจารณาของผูมีสวนรวมในงานกอสราง ที่มีความ
ตั้งใจที่ทํา ใหเกิด Change Order แลว นําไปเปน เหตุผลทําใหเกิด ผลกระทบสําคัญตอ ตน ทุน
โครงการทั้งหมด และการทํางานตามแผน
ผลกระทบจาก Change Order ทําใหเกิดความลาชาของการกอสราง การฟองรอง และ
งบประมาณบานปลาย ระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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7. สรุป Change Order
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ Change Order คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
เริ่มสัญญาในการกอสราง จะทําใหเกิดการเพิ่มเนื้องานที่มีความจําเปนหรือใหเกิดความสมบูร ณ
ปลอดภัยตอการใชงาน โดยมีการบอกกลาวหรือสั่งการ ในลักษณะเอกสารหรือวาจา จากผูวาจางผู
ควบคุมงาน ตัวแทนของผูวาจาง ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการทํางาน แผนงาน
วัสดุและอุปกรณ แรงงาน คาใชจาย ที่เกิดขึ้นตามสัญญา
สาเหตุที่ทําใหเกิด Change Order โดยทั่วไป จะเกิดขึ้นจากผูวาจางเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
และวัตถุประสงค แผนงาน เทคโนโลยี ตามกาลเวลาที่เกิดขึ้น ในดานของผูออกแบบเกิดจากความผิดพลาด
ของแบบและรายการประกอบแบบ
ผลกระทบที่ขึ้นจาก Change Order เปนตนเหตุทําใหเกิดความลาชาของงานกอสราง
ขอพิพาทความขัดแยงของการทํางานระหวางเจาของงาน ผูรับจางหลัก ผูรับจางรายยอย ผูออกแบบ
หลักและผูออกแบบรายยอย ในงานกอสรางบางโครงการ จะนํามาสูการฟองรองในคดีความตาง ๆ
ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและบุคคลกร ประสิทธิภาพการทํางานลดลง เนื่องจาก
ตองทุมเทเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ทําใหสูญเสียโอกาสของการใชงานของพื้นที่และอุปกรณ
ตางๆ สําหรับการทํางานในโอกาสตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดงบประมาณบานปลาย เนื่องจากตองใช
คาจายเพิ่มในขณะที่เกิด Change Order ในวาระตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

บทที่ 3
กรณีศึกษา
1. ขอมูลพื้นฐานของโครงการ
เมื่อประมาณป 2532-2536 ธนาคารมีนโยบายขยายพื้นที่ทํางานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลังเจริญเติบโต ตามความตองการดานการเงิน การธนาคารกําลังเจริญกาวหนาอยาง
มาก ทําใหจํานวนพนักงานมีการเจริญเติบโตมากขึ้น เกิ ด สายงานใหม ๆ ในระบบการเงิน เมื่อ
ปญหาพื้น ที่ทํางานของพนัก งานไมเพียงพอ ขาดแคลนที่จอดรถของธนาคารและพนัก งานขาด
แคลนพื้นที่สวนกลางที่ไดมาตรฐานตาง ๆ ในการใชเปนหองประชุม บริการและสันทนาการใน
กิจการของธนาคาร
ดังนั้น ธนาคารจึงแกปญหาโดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีสภาพ
ที่ตั้งอยูที่วังเทวะเวสมอยูติดกับพื้นที่ของวังบางขุนพรหมของธนาคาร ไดทําการแลกเปลี่ยนราช
พัสดุโดยซื้อที่ดินพรอมกอสรางอาคารใหกับกระทรวงสาธารณสุขที่อยูในปจจุบัน จังหวัดนนทบุรี
ป 2537 – 2543 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดยายไปอยูที่จังหวัดนนทบุรีแลว ธนาคาร
ไดรับมอบพื้นที่จากกระทรวงสาธารณสุข จึงได เปด พื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่ใ หเปน พื้นที่ผืนเดียวกันคือ
วังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสมเปนพื้นที่ใชสอยในกิจการของธนาคาร
ตอมาคณะทํางานกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมไดเสนอการดําเนินการจัดทํา
ผังแมบท (Master Plan) เพื่อขออนุมัติงบประมาณตอธนาคารและไดรับการอนุมัติงบประมาณเมื่อป
2543 ดังมีพื้นที่สําหรับดําเนินการทั้งสิ้น 66 ไร 3 งาน 80.50 ตารางวา
ในพื้นที่ตั้งอาคารของธนาคารตามบริเวณตาง ๆ ไดกําหนดการใชที่ดินสําหรับอนาคต
เปน 3 เขต ไดแก เขตอนุรักษ เขตสํานักงาน เขตสันทนาการ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ผังโครงการแสดงพื้นที่และการจัดแบงการใชที่ดิน
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ภาพที่ 2 บริเวณพื้นที่ของธนาคารกอนรื้อถอนอาคารเตรียมพื้นที่กอสรางอาคาร

ในระหวางดําเนินการเสนออนุมัติการจัดทําผังแมบท (Master Plan) และไดรับมอบ
พื้นที่จากกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารไดดําเนินการรื้อถอนอาคารที่มีความทรุดโทรมจากการใช
งานของทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงพื้นที่เปนสนามหญาและลานจอดรถ อาคารที่มี
โครงสรางดีและไมกอใหเกิดเปนสิ่งกีดขวางตอการสัญจรและพื้นที่กอสรางในโครงการกอสราง
สํานักงานใหญหลังใหม จึงทําการปรับปรุงอาคารเกาบางหลังและพื้นที่บางสวนเพื่อบรรเทาปญหา
พื้นที่ใชงานไมเพียงพอและขาดแคลนที่จอดรถ (ดังภาพที่ 2 และ 3)

ภาพที่ 3 บริเวณพื้นที่ของธนาคารหลังรื้อถอนอาคารเตรียมพื้นที่กอสรางอาคาร
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การรื้อถอนอาคารเดิมของกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารไดวาจาง บริษัท แทคทีม
จํากัดเปนผูรับจางรื้อถอนอาคารในบริเวณพื้นที่เขตกอสรางออก เพื่อเตรียมพื้นที่กอสรางอาคาร
สํานักงานใหญหลังใหม
อาคารโบราณที่มีสภาพเสื่อมโทรมยากตอการบูรณะ ธนาคารไดวาจางหางหุนสว น
จํากัด แชฟา เปนผูรับจางรื้อถอนโดยนําวัสดุที่มีค วามโดดเดนของอาคาร เชน เสา พื้นไม บันได
หนาตาง ประตู เก็บรักษาไว เพื่อใชในงานปรับปรุงอาคารโบราณที่ลักษณะและรูปรางคลายกัน
ตอไป
ป 2544 ธนาคารไดดํา เนิน การจัด ประกวดราคางานจางที่ปรึก ษาบริหารโครงการ
กอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมพรอมจัดทําผังแมบท (Master Plan) เพื่อสรรหาที่ปรึกษา
บริหารโครงการที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในลัก ษณะ Professional construction Manager
(PCM) ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานโครงการร ว มกั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบของธนาคารในการวางแผนการ
บริหารงานโครงการควบคุมดูแลการดําเนินงานโครงการ
ในการสรรหาที่ปรึกษาบริหารโครงการ ธนาคารไดใชวิธีก ารแบบปด (Open Bid)
ประเภทจํากัดขอกําหนดตามคุณสมบัติเบื้องตน (Pre-qualification) ที่ธนาคารกําหนดและผูผานการ
คัด เลือ กรอบสุด ทายจะได รับ การพิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห เปน ผูทํ าสั ญญาเปน ที่ปรึ ก ษาบริห ารงาน
โครงการและควบคุมงานกอสรางตามโครงการ โดยกําหนดงบประมาณทั้งโครงการประมาณ
1,700 ลานบาท เปนคาใชจายในการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมพรอมจัดทําผังแมบท
(Master Plan) ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ.2547
บริษัทที่ผานการประกวดราคามีจํานวน 9 บริษัท ไดแก บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง
เอ็นจีเนียรส จํากัด บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาตอตระกูลยมนาคและเพื่อนจํากัด บริษัท โปรเจคแพ
ลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด บริษัท โปรเกรสซิม ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนซัลแทนท จํากัด เปนตน
ผูชนะการประกวดราคาดังกลาว คือ บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (PPS)
เปนที่ปรึกษาบริหารโครงการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
จากนั้น ธนาคารไดทําการประกวดราคางานจางเหมาโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
ใหญหลังใหม ไดบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด เปนผูรับจาง ไดดําเนินงานกอสรางตาม
สัญญาโดยมีระยะเวลาเริ่มตนสัญญา วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 กุมภาพันธ
2550 ใชระยะเวลากอสราง 940 วัน ตามแผนงานในสัญญา (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แผนงานตามสัญญาโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
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ในการบริหารงานของโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม ธนาคารไดจัด
โครงสรางการบริหารงาน เพื่อเสนออนุมัติ สั่งการและรายงานความกาวหนางานโครงการ (ภาพที่
5) ซึ่งประกอบดวย
1. ธนาคาร
2. คณะกรรมการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
3. คณะกรรม การจัดจาง
4. คณะกรรมการตรวจการจาง
5. ที่ปรึกษาฯ โครงการ
6. ผูรับจางที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน
7. คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
8. ผูรับจางกอสราง

ภาพที่ 5 โครงสรางการบริหาร โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
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ธนาคาร ซึ่ ง มี ผู ว า การธนาคาร ในฐานะของผู ว า จ า งอนุ มั ติ แ ละรั บ ทราบถึ ง
ความกาวหนาในภาพรวมของโครงการ
คณะกรรมการโครงการกอ สรางอาคารสํา นัก งานใหญห ลัง ใหม จะประกอบดว ย
ผูบริหารระดับสูงเปนประธาน ทําหนาที่พิจ ารณาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การดําเนิน งาน
พิจารณาผลกระทบตอภาพรวมของโครงการ เสนออนุมัติตอผูวาจาง
คณะกรรมการจัด จาง จะประกอบดว ยผูบริหารระดับกลางเปนประธาน ทําหนาที่
พิจารณาสัญญาจางการประกวดราคา คุณสมบัติของผูรับจาง การตอรองราคาในการเสนอราคาของ
ผูรับจาง เพื่อเสนออนุมัติตอผูวาจาง
คณะกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ติดตามความกาวหนาของงานเรงรัดการทํางาน
ของที่ปรึกษาบริหารโครงการและผูรับจางกอสรางใหมีผลการดําเนินงานเสร็จทันตามเปาหมาย
กําหนด ตรวจรับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน เสนออนุมัติจายคาจางตอผูวาจาง กํากับและดูแล
การทํางานของคณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม เพื่อใหก ารทํางาน
เปนไปตามเปาหมาย ของระยะเวลาในสัญญางานกอสรางกําหนด
ที่ป รึ ก ษาฯ โครงการ ธนาคารไดจ างผูเ ชี่ย วชาญจากสถาบัน ศึก ษา เขา ชว ยใหคํ า
เสนอแนะและให ค วามเห็ น ในด า นวิ ช าชี พ เฉพาะด า น ต อ คณะกรรมตรวจการจ า งหรื อ
คณะกรรมการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม เพื่อใชเปนขอมูล ในการตัดสินใจ
เปนขอพิจารณาเสนอตอธนาคารดําเนินการ
ผูรับ จางที่ป รึก ษาบริหารโครงการและควบคุมงาน ทําหนาที่ ใ หคําปรึก ษาบริหาร
โครงการเริ่มตั้งแตการวางแผนงานบริหารงาน ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลความ
ตองการของโครงการ (Requirement) เพื่อประกอบการจัดหาผูออกแบบ จนถึงขั้นตอนการจัดหา
ผูรับจางกอสรางอาคาร ผูรับจางที่เกี่ยวของอื่น ๆ ทั้งหมดและดําเนินงานควบคุมงานกอสราง โดยมี
เปาหมายดําเนินโครงการใหใชงานไดตามตองการและสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
จาง
ที่ปรึกษาบริหารโครงการไดจัดเตรียมบุคลากรสําหรับในการบริหารโครงการกอสราง
อาคารสํานักงานใหญหลังใหม เพื่อใชในการทํางานของแตละชวงของงานที่เกิดขึ้น โดยไดจัดผัง
การจัดบุคลากรแบงออกเปนดังนี้
ชวงการออกแบบ เปนการจัดเตรียมบุคลากรในดานของคณะบริหารโครงการไดแก
คณะที่ปรึกษาดานบริหารโครงการ กฎหมายและสัญญา คณะปฏิบัติงานและคณะสนับสนุนการ
ปฏิบั ติงาน ซึ่ งประกอบไปดว ย บุค ลากรหลากหลายวิชาชีพ เพื่อ ใชป ฏิบัติ งานสําหรับ จัด ทํ า
ขอกําหนดความตองการเบื้องตน (Requirement) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ ทําแผนงาน

19

ภาพที่ 6 ผังการจัดบุคลากรในโครงการของที่ปรึกษา (ชวงการออกแบบ)

วิธีก ารสรรหาผูออกแบบและคัดเลื อกคุณ สมบัติและกํากับดูแลการออกแบบ จัด ทํางบประมาณ
จัดทําสัญญาจางในแตละสัญญาที่เกิดขึ้นในชวงออกแบบ ศึกษาขอกฎระเบียบและกฎหมายสําหรับ
ใชในงานจัดซื้อจัดจางของธนาคาร เพื่อใชประกอบการทําสัญญาจางในชวงออกแบบ (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 7 ผังการจัดบุคลากรในโครงการของที่ปรึกษา (ชวงการกอสราง)

ชว งการกอสร าง เปน ช ว งที่จ ะต องใชบุ ค ลากร ในดานของคณะบริหารโครงการ
คณะที่ปรึก ษาและคณะปฏิบัติงาน โดยเนน งานดานวิชาชีพ เพื่อในงานลัก ษณะของภาคสนาม
สําหรับกํากับดูแล ผูรับจางกอสรางของแตละสัญญา ควบคุมงานกอสราง อนุมัติวัสดุ อุปกรณ และ
Shop Drawing As-Built Drawing ของงาน แตละหมวดงานที่เกิดขึ้นในการทํางานกอสราง ติดตอ
ประสานงาน ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในดานวิชาชีพ ศึกษาขอสัญญา ขอกําหนด
และรูปแบบ ของงานกอสรางตามที่สัญญาจางกําหนด ที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง (ภาพที่ 7)
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การบริหารงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการในชวงการกอสราง เพื่อทําหนาที่ควบคุม
งานกอสรางและตรวจสอบปริมาณงาน ความกาวหนาของผูรับจาง (ภาพที่ 8) แสดงขั้นตอนการ
ทํางานของบุคลากรในชวงการกอสราง ซึ่งประกอบดวย
1. คณะที่ปรึกษา
1.1 ดานบริหารโครงการ ทําหนาที่ใหคําปรึก ษาในด านการบริหารโครงการ
เพื่อใหคําแนะนําการบริหารงานแตละชวงระยะเวลาของการทํางานที่เกิดขึ้นและปรับการทํางานให
เหมาะสมตอสภาพการกอสราง ตอบสนองเปาหมายการทํางานของผูวาจาง
1.2 ดานกฎหมายและสัญญา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในดานกฎหมายการกอสราง
กฏระเบียบของทองถิ่นพิจารณาขอขัดแยงของสัญญา การดําเนินคดีความตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การกอสรางและขอพิพาท ตามกฎหมายและการดําเนินการบังคับใชตามสัญญากําหนด
1.3 ดานสถาปตยกรรมและการอนุรักษโบราณสถาน ทําหนาที่ใหคําปรึกษาใน
เรื่องความเปนเอกลักษณของทางสิ่งกอสราง การประสมประสานของอาคารในการใชพื้นที่รวมกัน
ของอาคารสํานักงานและอาคารอนุรักษโบราณสถาน
1.4 ดานวิศวกรรมโครงสรางและปฐพีวิศวกรรม ทําหนาที่ให คําปรึกษาในเรื่อง
ของความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร การรับน้ําหนักในสวนตาง ๆ ของอาคาร การทํางาน
กอสรางอาคารใตดิน วิธีการปองกันการพังทลายของดินและเทคนิคในการทํางานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
1.5 ดานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของการนําเอา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชงาน เทคโนโลยีและการสื่อสารในปจจุบันและอนาคต การเชื่อมตอใชงาน
ระบบเกาและระบบใหม ความปลอดภัยในการควบคุมการทํางานใชงาน เพื่อรักษาความปลอดภัย
และทรัพยสินของอาคาร
1.6 ดานวิศวกรรมไฟฟาและระบบพิเศษ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของระบบ
ขนสง ผูใชงานอาคารและการนําเอาระบบพิเศษอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม ๆ มาใชงาน
1.7 ดานวิศวกรรมสุขาภิบาล ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของการระบายน้ํา น้ํา
ใชและน้ําเสียของอาคาร ระบบดับเพลิง ที่นํามาใชงานอยางมีความปลอดภัย
1.8 ดานวิศวกรรมเครื่องกลและปรับอากาศ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของ
การนําระบบปรับอากาศที่เหมาะสมมาใชงานและการระบายอากาศเสีย เติมอากาศดี การควบคุม
ควัน ไฟ ในกรณีเกิด เหตุเพลิ งไหมและเครื่องจัก รตาง ๆ ที่นํามาใช งานภายในอาคารกอสรา ง
โครงการ
1.9 ดานงานตกแตงภายในทําหนาที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของการนําเอาวัสดุงาน
ตกแตงภายในมาใชงาน การออกแบบและการทํางานของผูรับจางในการกอสราง
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2. คณะบริหารโครงการ
2.1 ผูอํานวยการโครงการทําหนาที่กํากับดูแลบุคลากร บริหารงาน กําหนดหนาที่
ตาง ๆ เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการควบคุมงานกอสรางอาคาร รายงานความกาวหนา
ในภาพรวมทั้งหมดใหกับคณะกรรมการตรวจการจางและคณะผูบริหารของฝายผูวาจาง
2.2 วิศวกรรมสํานัก งาน ทําหนาที่จัดทํารายงานความกาวหนาและบันทึก การ
ประชุมตรวจปริมาณงานในดานวิศวกรรม
2.3 เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่บันทึกเอกสารเขาออก จัดทํา งานพิมพเอกสารใช
งานทําหนา ที่นัดหมายและติดตอประสานงาน บันทึกการทํางานของบุคลากร จัดเก็บเอกสารเขา
ระบบเพื่อการทํางานดานธุรการ
3. คณะปฏิบัติงาน
3.1 ผูจัดการโครงการ ทําหนาที่บริหารจัดการงานกอสรางกํากับ ดูแล บุคลากรใน
การตรวจสอบขอกําหนด ShopDrawing การเบิก งวดงาน รายงานผลการทํางานภาคสนามและ
ประสานงานกับผูจัดการโครงการฝายผูวาจางและฝายผูรับจางกอสราง
3.2 ผูชวยผูจัดการโครงการ ทําหนาที่รับมอบหมายงานดานบริหารในกรณี
ผูจัดการโครงการไมอยู และปฏิบัติงานดานบริหารบางสวนของผูจัดการโครงการตามหลักวิชาชีพ
3.3 สถาปนิก ทํา หน าที่ ต รวจสอบข อกํา หนดและShopDrawing ปริม าณงาน
ในงานสถาป ต ยกรรมและประสานงานตกแตง ภายใน ระบบวิ ศวกรรมประกอบอาคาร และ
วิศวกรรมโครงสราง
3.4 ภูมิสถาปนิก ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงาน
ในงานภูมิสถาปต ยภ ายนอกอาคารและประสานงานดานระบบวิศวกรรมภายนอกอาคารและ
สาธารณูปโภค
3.5 วิศวกรโครงสราง ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณ
งานในงานโครงสรางและงานโยธาภายนอกอาคารและประสานงานดานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร สถาปตยกรรม งานตกแตงภายในและสาธารณูปโภค
3.6 วิ ศ วกรไฟฟ า สื่ อสาร ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบขอ กํ าหนดและ ShopDrawing
ปริมาณงานในงานระบบไฟฟาสื่อสาร งานดานคอมพิวเตอร งานรักษาความปลอดภัย ประสานงาน
ดานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน
3.7 วิศวกรไฟฟากําลัง ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณ
งานในงานระบบการจายไฟฟา ระบบแสงสวาง ประสานงานดานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบขนสง และระบบไฟฟาสื่อสาร
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3.8 วิศวกรสุขาภิบาล ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณ
งานในงานระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบน้ําประปา ระบบระบายน้ํา ระบบดับเพลิง ประสานงานดาน
สถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน ระบบไฟฟากําลังและงานดานสาธาณูปโภค
3.9 วิ ศ วกรเครื่ อ งกลและปรั บ อากาศ ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบข อ กํ า หนดและ
ShopDrawing ปริมาณงานในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบขนสง ประสานงานกับ
งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน งานโครงสราง ระบบไฟฟากําลัง
3.10 มัณฑนากร ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงาน
ตกแตงภายใน ครุภัณฑสํานักงาน งานครัว งานประติมากรรม งานศิลปกรรม ประสานงานกับงาน
สถาปตยกรรมงานโครงสราง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
3.11 วิศวกรสํารวจปริมาณ ทําหนาที่ตรวจสอบปริมาณความกาวหนางานบริเวณ
พื้นที่ทํางานกอสราง จัดทํารายงานการเบิกงวดงานของผูรับจาง ประสานงานตามสภาพหนางาน
3.12 เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่บันทึกเอกสารเขา-ออก จัดทําพิมพเอกสารใชงาน
ทําหนาที่นัดหมายและติดตอประสานงานบันทึกการทํางานของบุคลากร จัดเก็บเอกสารเขาระบบ
เพื่อการทํางานดานธุรการ
3.13 ชางเทคนิคอาวุโ สสํารวจ ทําหนาที่ควบคุมงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรในบริเวณพื้นที่กอสราง

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการทํางานของที่ปรึกษาบริหารโครงการ (ชวงการกอสราง)
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คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม ประกอบดวยผูจัด การ
โครงการ ที ม งานด านเทคนิ ค และที ม งานด านจั ด จ า ง ทํ า หน า ที่ กํ ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบและ
ประสานงาน โดยทํางานรวมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการ เพื่อใหงานกอสรางแตละสัญญาเปนไป
ตามเปาหมายของระยะเวลาในสัญญางานกอสรางกําหนด โดยไดจั ด โครงสรางการบริหารงาน
(ภาพที่ 9) และมีการทํางานดังนี้
ทีมงานดานเทคนิค มีหนาที่รับผิด ชอบงานเกี่ยวกับงานออกแบบ ขอกําหนด การ
กอสรางตามสัญญาจาง เชน งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน งานระบบ
วิศวกรรม ในการกอสรางของสัญญาจางในแตละสัญญา เพื่อใหผูรับจางปฏิบัติงานตามสัญญางาน
กอสรางกําหนดโดยมีความปลอดภัยถูกตองตามขอเทคนิคและไดมาตรฐานและคุณภาพ
ทีมงานดานจัดจาง มีหนาที่รับผิด ชอบงานที่เกี่ยวกับการประกวดราคาและจัด จาง
ตรวจรับงวดงานคากอสราง การปฏิบัติงานตามขอสัญญาโดยทั่วไป เชน เงินค้ําประกันซอง เงินค้ํา
ประกันการทํางาน เงินค้ําประกันผลงาน การเขาปฏิบัติงาน เบิกงวดงานคากอสราง วัตถุประสงค
เพื่อกํากับดูแลใหผูรับจางแตละสัญญาปฏิบัติตามสัญญางานกอสราง

ภาพที่ 9 ผังโครงสรางการบริหารคณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
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คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม มีบทบาทหนาที่การงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายผูวาจาง โดยมีขนั้ ตอนการทํางานและหนาที่รับผิดชอบในชวงทํางาน
กอสราง (ภาพที่ 10) ดังนี้
1. ผูจัดการโครงการ ทําหนาที่วางแผนและปรับปรุงแผนโครงการ ติดตาม ควบคุมให
งานเปนไปตามแผนที่วางไว ประสานงานกับทุกสวนทีเ่ กี่ยวของ ติดตามดูแลการทํางานทีมงานดาน
จัดจางและทีมงานดานเทคนิค สนับสนุนจัดหาสิ่งที่จําเปนในโครงการ แกไขปญหาขัดแยงตาง ๆ
2. ทีมงานดานจัดจาง
2.1 นักพัสดุชํานาญการ ทําหนาที่บริหารงานเบื้องตนเกี่ยวกับขอสัญญา กํากับดูแล
การทํางานของนักพัสดุ นักบัญชี เจาหนาที่ธุรการ การเบิกงวดงานของผูรับจาง การค้ําประกันตาม
สัญญา การทําผิดสัญญา รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามขอสัญญาของผูรับจางตอ
ผูจัดการโครงการ
2.2 นักพัสดุ ทําหนาที่ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทํางานของผูรับจางใหปฏิบัติ
ตามขอสัญญาจาง จัดทํารายงานการเบิกงวดงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบการ
เบิกงวดงาน ปฏิบัติงานตามที่นักพัสดุชํานาญการ มอบหมาย
2.3 นักบัญชี ทําหนาที่ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทํางานของผูรับจางในดาน
การเบิก คาใชจายเงิน ตามงวดงานและงบประมาณรายจายที่เกิดขึ้น ในงานกอสรางตามสัญ ญา
ปฏิบัติงานตามที่นักพัสดุชํานาญการ มอบหมาย
2.4 เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่บันทึกเอกสารเขา -ออก จัดทําพิมพเอกสารใชงาน
นัด หมายและติด ตอประสาน บัน ทึกการทํางานของบุคลากร จัด เก็บเอกสารเขาระบบ เพื่อการ
ทํางานดานธุรการ ปฏิบัติงานตามที่นักพัสดุชํานาญการ มอบหมาย
3. ทีมงานดานเทคนิค
3.1 วิศวกรชํานาญการ ทําหนาที่บริหารงานเบื้องตนเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม กํากับดูแลและการทํางานของวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร ชางเทคนิค ในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญากอสราง ขอกําหนด รูปแบบ ตรวจสอบการอนุมัติ ShopDrawing วัสดุและ
อุปกรณในการนําเสนอของผูรับจาง รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานของผูรับจางตอ
ผูจัดการโครงการ
3.2 สถาปนิก ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงานในงาน
สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยและประสานงานกับงานดานตกแตงภายใน ระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคารและงานโครงสราง
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3.3 วิศวกรโยธา ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงานใน
งานโครงสรางและโยธา ประสานงานกับงานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน ระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารและสาธารณูปโภค
3.4 วิศวกรเครื่องกล ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงาน
ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบขนสง ประสานงานกับ
งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน ระบบไฟฟากําลังและสื่อสาร งานโครงสราง
3.5 วิศวกรไฟฟาและสื่อสาร ทําหนาที่ต รวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing
ปริมาณงานในงาน ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรศัพท ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ระบบปองกันอัคคีภัย ประสานงานกับงานสถาปตยกรรม งานตกแตง
ภายใน ระบบวิศวกรรมเครื่องกล ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานโครงสราง
3.6 มัณฑนากร ทําหนาที่ตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงานใน
งานตกแตงภายใน ครุภัณฑสํานักงาน งานครัว งานประติมากรรม งานศิลปกรรม ประสานงานกับ
งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
3.7 ชางเทคนิค ทําหนาที่ประสานงาน ติดตามการกอสราง ตามที่ไดรั บมอบหมาย
จากวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรในบริเวณพื้นที่กอสราง

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการทํางานของคณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม (ฝายผูวาจาง)
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ผูรับจางกอสราง จะประกอบดวยผูรับเหมาหลัก( Main Contactor) และผูรับเหมาราย
ยอย (Sub Contactor) ทําหนาที่กอสรางอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่เกิด ตามสัญญาจาง ประสานงานกับผูรับเหมารายยอย (Sub Contactor) เพื่องาน
โครงการกอสรางแลวสําเร็จตามระยะเวลาและเปาหมายของสัญญาจางกําหนด เสนอความกาวหนา
และสงมอบความสําเร็จตอผูวาจาง
ในการทําสัญญาจางในงานกอสรางโครงการนี้ ธนาคารไดใชสัญญาจางที่ใชในงาน
โครงการกอสรางขนาดใหญของธนาคาร ที่ใชดําเนินการกอสรางมาแลวอยางไดผลดีและมาตรฐาน
สัญญากอสรางในโครงการขนาดใหญที่ยอมรับทั่วไป โดยนําเอารางสัญญาจางงานกอสรางที่แปล
จากสัญญา Royal Institute of Architect (RIBA) มาประกอบการทําสัญญาจางกับผูรับเหมาหลักและ
ผูรับเหมารายยอย
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมนี้ จัดอยูประเภทของอาคารขนาดใหญ
พิเศษ ซึ่งมีพื้นที่รวมกับทุกชั้นมากกวา 10,000 ตารางเมตรและมีชั้นจอดรถใตดินลึกลงไป 4 ชั้นจาก
ระดับพื้นดิน มีรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่ทันสมัย อยูใ กลกับอาคารโบราณ ประกอบกับ
ระบบวิศวกรรม ที่มีเทคโนโลยีของการควบคุมอาคาร ที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเปนงานของ
ธนาคาร และมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายหลายประการ ที่เปนเทคโนโลยีใ หม นํามาใชใ น
โครงการกอสรางนี้ จึงมีความจําเปน ที่ตองอนุมัติจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจาก
สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการและสมาคมในดานวิชาชีพเฉพาะดาน เชน งานดานโครงสราง
จากสถาบัน AIT งานดานอาคารโบราณจากกรมศิลปากรและงานดานสถาปตยกรรมจากสมาคม
สถาปนิกสยาม เปนตน เพื่อใหคําแนะนําขอมูลดานเทคนิค ในการนําเสนอใหธนาคารตัดสินใจ
ดําเนินงานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม (ภาพที่ 11 - 19)

ภาพที่ 11 ผังแสดงตําแหนงที่ตั้งของอาคารและพื้นที่บริเวณโดยรอบ

31

ภาพที่ 12 ผังแสดงบริเวณพื้นที่ใชงานโดยรอบอาคาร

32

ภาพที่ 13 ผังแสดงบริเวณพื้นที่จอดรถใตดิน
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ภาพที่ 14 ผังแสดงบริเวณพื้นที่ชั้น 1
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ภาพที่ 15 ผังแสดงบริเวณพื้นที่ชั้น 2
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ภาพที่ 16 ผังแสดงบริเวณพื้นที่ชั้น 3
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ภาพที่ 17 ผังแสดงบริเวณพื้นที่ชนั้ 4
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ภาพที่ 18 ผังแสดงบริเวณพื้นที่ชั้น 5
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ภาพที่ 19 แบบแสดงภาพตัดของอาคาร
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2. ขอมูลเบื้องตนของงานเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานตามสัญญาผูรับเหมาหลัก
2.1 ขอมูลเบื้องตนดานการเงิน
ในการเก็บขอมูลเบื้องตนดานการเงิน ของงานเปลี่ยนแปลงงเพิ่ม -ลด โครงการ
กอสรางนี้ โดยการนําเอาคาจางที่เกิดขึ้นในชวงเริ่มตนโครงการจนสิ้นสุดสัญญากอสรางของงานใน
หมวดงานโครงสราง หมวดงานสถาปตยกรรมและหมวดงานวิศวกรรม เพื่อเปนขอมูลในการหา
สัดสวนของคาจางตามสัญญาของงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ที่เกิดขึ้นของแตละหมวดงานและคาจาง
โดยรวมของงานโครงการนี้ ใชเปนแนวทางในการปองกันและลดปญหาทางดานงบประมาณคาจาง
ตาง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1. งานระบบปรับอากาศ
คาจางตามสัญญา
164,082,226.-บาท
1.1 งานเพิ่ม
36,227,384.-บาท
1.2 งานลด
600,275.-บาท
คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง
35,627,109.-บาท
2. งานระบบสุขาภิบาล
คาจางตามสัญญา
105,009,654.-บาท
2.1 งานเพิ่ม
6,867,460.-บาท
2.2 งานลด
1,475,172.-บาท
คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง
5,392,288.-บาท
3. งานระบบไฟฟา
คาจางตามสัญญา
253,714,180.-บาท
3.1 งานเพิ่ม
38,737,407.-บาท
3.2 งานลด
3,338,171.-บาท
คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง
35,399,236.-บาท
4. งานสถาปตยกรรม
คาจางตามสัญญา
409,796,165.-บาท
4.1 งานเพิ่ม
47,587,444.-บาท
4.2 งานลด
10,321,057.-บาท
คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง
37,266,387.-บาท
5. งานโครงสราง
คาจางตามสัญญา
449,086,839.- บาท
5.1 งานเพิ่ม
41,984,119.- บาท
5.2 งานลด
933,140.- บาท
คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง
41,050,979.-บาท
รวมงานเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
154,735,999.-บาท
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3. ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
งานเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ผู ศึก ษาไดร วบรวมข อมูล จากเอกสารบัน ทึก แจง งาน
เปลี่ยนแปลงของผูรับเหมาหลักเสนอตอเจาของโครงการ โดยผานที่ปรึกษาบริหารโครงการ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับ ความตองการของเจาของโครงการ แกไขงานกอสรา งเพิ่มเติมจากสัญญา
ประกอบดว ย งานระบบปรั บอากาศ ระบบสุ ข าภิบ าล ระบบไฟฟ า งานสถาปต ยกรรม งาน
โครงสราง ดังนี้
3.1 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานระบบปรับอากาศ
โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 14 รายการ แบงออกเปนปจจัยที่เกิดจาก
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 6 รายการ
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 3 รายการ
3. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 6 รายการ
ตารางที่ 1 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจากเจาของ ในงานระบบปรับอากาศ
รายการ
1. งานระบบปรับอากาศ
ที่ปรับปรุงแกไขตาม
นโยบายทบทวน
หนวยงาน

สาเหตุ
- เนื่องจากผูบริหารระดับสูง
มีความตองการปรับเปลี่ยน
สวนงาน เพื่อใหเกิดความ
สะดวก ในการติดตอและ
ประสานงานระหวางสวนงาน
ทําใหตองปรับปรุงแกไขแบบ
กอสรางใหมขณะดําเนินการ
กอสราง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 120 วัน
13,279,337 บาท
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
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ตารางที่ 1 (ตอ)
รายการ
2. งานเพิ่ม Duct Smoke
Detector ตามการ
เปลี่ยนแปลงจํานวน
AHU

สาเหตุ
- เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง เกิดจาก
ผลกระทบจากนโยบาย
ทบทวนโยกยายหนวยงาน
ทําใหตองเปลี่ยนแปลงขนาด
AHU
3. งานหุม Aluminum - เนื่องจากมีทอน้ําเย็น
Jacket ทอน้ําเย็น
ระบบปรับอากาศ ติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ
บริเวณชั้นดาดฟาอาคาร เพื่อ
ชั้นดาดฟา
ความเรียบรอยและรักษา
ปองกันฉนวนไมใหชํารุด
เสียหายกอนเวลาอันควร
4. งานระบบปรับ
- ผูบริหารระดับสูงมี
อากาศพื้นที่หองผูวาการ นโยบายปรับเปลี่ยนงาน
และรองผูวาการ
สถาปตยกรรม เพื่อความ
เหมาะสมของมุมมองที่ดี
จึงทําใหตองปรับแกไขงาน
ระบบปรับอากาศ
5. งานเพิ่ม Grill
- เนื่องจาก Grill ระบาย
อลูมิเนียมสีขาว เพื่อ
ควันในลืบไฟ ในงานระบบ
ระบายควันในลืบไฟ
ปรับอากาศกับงาน
รอบวงรี ชั้น 1-4
สถาปตยกรรม มีงานไม
ตอเนื่องกัน ทําใหตองเก็บ
งานบริเวณนี้ ใหมีสภาพที่
เรียบรอยในทุกมุมมอง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
1,120,310 บาท
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
703,512 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- ราคาเพิ่ม
329,952 บาท
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
งานสถาปตยกรรม
- ราคาเพิ่ม
283,644 บาท
- ปรับแกไขงาน
ระบบปรับอากาศ
งานสถาปตยกรรม

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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รายการที่ 1. งานระบบปรั บ อากาศที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขตามนโยบายทบทวน
หนวยงาน เปนงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูบริหารดับสูงมีนโยบายขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เขา
ไปใชในพื้นที่อาคารสํานักงาน ทําใหบริเวณพื้นที่ดังกลาว ตองชะลอการกอสรางไวกอน เพื่อรอการ
ออกแบบกั้นหองในพื้นที่สํานักงานและออกแบบปรับอากาศที่แกไขใหม ใหแลวเสร็จกอน จึงจะทํา
การกอสรางได มีผลทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ใชมี
ขนาดใหญจึงตองใชระยะเวลาในการผลิตจากตางประเทศ มีผลกระทบตอระยะกอสราง
ดา นผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ทํา ใหต อ งปรั บแก ไขงานระบบปรั บ อากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม ราคาคากอสรางในสวนตาง ๆ เพิ่มเติม
รายการที่ 2. งานเพิ่มDuct Smoke Detector ตามการเปลี่ยนแปลงจํานวน AHU
เกิดจากผลการแกไขแบบระบบปรับอากาศตามนโยบายโยกยายหนวยงาน จากผูบริหารระดับสูง
เนื่องจากเครื่อง AHU ไดเปลี่ยนแปลงขนาดทําใหตองออกแบบขนาดทอลม (Air Duct) ระบบปรับอากาศ
ใหม จึงมีผลทําใหตองเปลี่ยนแปลง Duct Smoke Detector ที่ติดตั้งอยูที่ทอลม
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นในงาน Duct Smoke Detector ทําใหตองเพิ่มคาใชจายใน
ระบบปรับอากาศ และเพิ่มงานระบบไฟฟา ในสวน Power Supplyและอุปกรณ Sensor มีผลกระทบ
ตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากมีจํานวนที่ใชงานมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงจํานวนทอลม
รายการที่ 3. งานหุ ม Aluminum Jacket ท อ น้ํ า เย็ น ระบบปรั บ อากาศชั้ น ดาดฟ า
เปน งานเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทอน้ําเย็น ระบบปรับอากาศที่เดิน อยูบนชั้น ดาดฟ า ไมไดติด ตั้ง
วัสดุปองกัน ความเสียหายจากแสงแดดและฝุน ละออง ทําใหฉ นวนมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
อีกทั้งสรางมุมมองที่ดี
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตองานในหมวด
อื่น ๆ และระยะเวลาการกอสราง ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึน้
รายการที่ 4. งานระบบปรับอากาศพื้นที่หองผูวาการและรองผูวาการ เนื่องจาก
งานสถาปตยกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารระดับสูง มีน โยบายตองการตกแตงภายใน
หองและสถานที่ ทํางานใหมีค วามสวยงามและเหมาะสมตอการใชง าน สรา งมุ มมองที่ดี ข อง
ผูบริหารระดับสูง
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟา และงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากตองสั่ง
วัสดุหรืออุปกรณที่สั่งจากตางประเทศ ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น

44
รายการที่ 5. งานเพิ่ม Grill อลูมิเนียมสีขาว เพื่อระบายควันในลืบไฟรอบวงรี ชั้น
1-4 เปนงานที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบปรับอากาศกับงานสถาปตยกรรม เนื่องจากขาดการ
ประสานที่ดีหรือไมมีแบบ Detail ที่ชัดเจน ทําใหเมื่อกอสรางแลวเสียมุมมองงานสถาปตยกรรม
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติมและตองปรับแกไขระบบ
ปรับอากาศและงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากตองสั่งวัสดุหรือ
อุปกรณที่สั่งจากตางประเทศ ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 6. งานระบบปรับอากาศพื้นที่หองผูอํานวยการอาวุโสและผูชวยผูวา
การเนื่องจากงานสถาปต ยกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผูบริหารระดับสูง มีนโยบายตองการ
เปลี่ยนแปลงหองและสถานที่ทํางานใหมีความสวยงามและเหมาะสมตอการใชงาน สรางมุมมองที่ดี
ของผูบริหารระดับสูง
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศระบบไฟฟา และงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากตองสั่ง
วัสดุหรืออุปกรณที่สั่งจากตางประเทศ ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 3 รายการ
ตารางที่ 2 ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบปรับอากาศ
รายการ
สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
1. งานยายเครื่องทําน้ํา - เนื่องจากมีนโยบายใหรื้อ - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 120 วัน
เย็นของตําหนัก
ถอนอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิ 6,400,000 บาท
ทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร - ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
โครงสราง
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ตารางที่ 2 (ตอ)
รายการ
สาเหตุ
2. งานระบบปรับอากาศ - เนื่องจากระบบปรับ
สําหรับหองประชุม
อากาศของหองประชุมใหญ
ใหญ
ออกแบบไวกับผูออกแบบ
รายอื่นเพื่อความสะดวกตอ
การกอสราง จึงนํามาอยูใน
งานจางเดียวกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 120 วัน
5,279,731 บาท
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
โครงสราง
3. งานทอลมของพัดลม - เนื่องจากการระบายอากาศ - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
ชั้นดาดฟา
เสียของพัดลมชั้นดาดฟา
225,052 บาท
ผูบริหารระดับสูงมีนโยบาย - ปรับแกไข
เพื่อความปลอดภัย
ระบบปรับอากาศ
สถาปตยกรรม
รายการที่ 1. งานยายเครื่องทําน้ําเย็นของตําหนัก ระบบปรับอากาศนี้ เดิมติดตั้ง
อยูนอกพื้นที่กอสราง ตอมาธนาคารมีนโยบายปรับปรุงพื้นที่เปนสนามหญา ตองรื้อถอนตึกที่ติดตั้ง
เครื่องทําน้ําเย็นของตําหนัก ประกอบกับธนาคารมีนโยบายที่จะนําเครื่องทําน้ําเย็น ดังกลาว ไป
ติดตั้งบนชั้นดาดฟาของอาคารโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม จึงทําใหเกิดงาน
เปลี่ยนแปลงงานนอกเหนือจากสัญญากอสรางของผูรับเหมาหลัก เนื่องจากตองการควบคุมการใช
งานที่มีความสะดวกและบริหารจัดการไดงายขึ้นในการยายเครื่องทําน้ําเย็นดังกลาว
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหตองแกไขแบบกอสราง เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
ปรับแกไขระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา งานสถาป ตยกรรมและงานโครงสราง มีผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากมีการแกไขแบบ ใชวัสดุและแรงงานเพิ่มเติม เปนงานเปลี่ยนแปลง
จากสัญญาจาง ใชระยะเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้น
รายการที่ 2. งานระบบปรับอากาศสําหรับหองประชุมใหญ เนื่องจากในการ
ออกแบบระบบปรับอากาศที่ใชงานในหองประชุมใหญ ไดออกแบบโดยทีมงานออกแบบหมวดงาน
ตกแตงภายใน ไมใชของผูออกแบบหลัก มีค วามตองการควบคุมระดับเสียงของการทํางานของ
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เครื่องปรับอากาศ จึงแยกการออกแบบ ใหอยูในสวนของผูออกแบบตกแตงภายใน ทําใหเกิดงาน
เปลี่ยนนอกเหนือจากสัญญาจางของผูรับเหมาหลัก
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม ปรับแกไขงานระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรมและงานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง
เนื่องจากตองสั่งเครื่องสงลมเย็นเพิ่มเติม เปนงานเปลี่ยนแปลงจากสัญญาจาง ใชระยะเวลาในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น
รายการที่ 3. งานทอลมของพัดลม ชั้นดาดฟา เนื่องจากการระบายอากาศเสียของ
อาคารสวนใหญจะระบายอากาศเสียทิ้งที่บริเวณชั้นดาดฟา ซึ่งในบริเวณพื้นที่นั้นมีทั้งทอลมระบาย
อากาศดีและอากาศเสียเปน จํานวนมาก ทําใหไมมีค วามปลอดภัยตอการใชงาน ผูบริหารจึงมี
นโยบายใหแกไขการติดตั้งและทิศทางการระบายอากาศเสียและอากาศดีใหม
ดานผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น เสียคาใชจายเพิ่มเติม ปรับแกไขงานระบบปรับอากาศ
และงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากใชวัสดุและอุปกรณเพิ่มเติม
ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
3. ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ
ตารางที่ 3 ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบปรับอากาศ
รายการ
1. งานเปลี่ยนแปลงพัด
ลมเติมอากาศสําหรับที่
จอดรถ
ชั้นใตดิน
2. งานเปลี่ยนแปลง
เครื่องปรับอากาศหอง
เครื่องไฟฟา ชั้น 1

สาเหตุ
- เนื่องจากพัดลมมีขนาด
ใหญไมสามารถติดตั้ง
ภายในหองเครื่องที่
ผูออกแบบกําหนดได

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
2,109,006 บาท
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
- เนื่องจาก
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
เครื่องปรับอากาศที่
1,595,745 บาท
ออกแบบไวมีขนาดใหญ ไม - ปรับแกไข
สามารถติดตั้งภายในพื้นที่ ระบบปรับอากาศ
ได
ระบบไฟฟา
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ
3. งานเปลี่ยนแปลง
ระบบปรับอากาศ
บริเวณพื้นที่โถงบันได
ชั้น 1-5

สาเหตุ
- เนื่องจากติดงาน
โครงสรางขนาดใหญ ทําให
ไมสามารถติดตั้งทอจายลม
เย็นได

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
1,310,856 บาท
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
4. งานเปลี่ยนแปลง
- เนื่องจากทอจายลมเย็นไม - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
ระบบปรับอากาศพื้นที่ สามารถติดตั้งตามแบบ
770,417บาท
ศูนยคอมพิวเตอร
กําหนดไว
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
5. งานเพิ่ม
- เนื่องจากบริเวณพื้นทีน่ ั้น - ราคาเพิ่ม
- เพิม่ 0 วัน
เครื่องปรับอากาศ, มาน ไมไดออกแบบระบบปรับ 527,845 บาท
อากาศ
อากาศไว แตมีความจําเปน - ปรับแกไขระบบ
จะตองมีระบบปรับอากาศ ปรับ อากาศและ
สําหรับใชงาน
ระบบไฟฟา
รายการที่ 1.,2.,4. งานเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด จากผูอ อกแบบระบบปรั บอากาศ
ออกแบบกําหนดขนาดพัดลมที่มีขนาดใหญกวาขนาดของหองหรือออกแบบแลวไมสามารถติดตั้ง
ได ทําใหการติดตั้งในสถานที่จริงไมได ตองเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัสดุหรืออุปกรณหรือแกไขแนว
ทางการติดตั้ง เนื่องจากผูออกแบบขาดการประสานงานระหวางผู ออกแบบหรือตรวจสอบขนาด
ของวัสดุหรืออุปกรณกับการออกแบบสถานที่ติดตั้งของผูออกแบบสถาปตยกรรมหรือผูออกแบบ
ในหมวดงานอื่น ๆ
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ตองปรับแกไ ขระบบปรับ
อากาศและระบบไฟฟ า มี ผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากผูรั บจางไดต รวจพบ
ขอผิดพลาดนี้ ในชวงเสนอขออนุมัติ Shop drawing กอนขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ จึงทําใหเกิด
งานเปลี่ยนแปลง
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รายการที่ 3. งานเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศบริเวณพื้นที่โถงบันได ชั้น 1-5
เนื่องจากทอลม (Air Duct) ระบบปรับอากาศที่ออกแบบไว ติดโครงสรางหลักของอาคาร ทําใหไม
สามารถติดตั้งในสถานที่จริงได จึงตองออกแบบแนวทอลมใหมและเปลี่ยนขนาดเครื่องเปาลมเย็น
(Air Handing Unit)
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาและงานในดานอื่น ๆ เชน งานจางที่ปรึกษาบริหารโครงการ งานจางวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและคาจางประกันภัย มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง ตองขยายเวลา
การกอสรางใหกับผูรับจางหลัก เนื่องจากตองเปลี่ยนขนาดเครื่องเปาลมเย็น (Air Handing Unit)
ใหม เปนอุปกรณที่สั่งผลิตจากตางประเทศใชระยะเวลาในการผลิต
รายการที่ 5. งานเพิ่มเครื่องปรับอากาศ, มานอากาศ เปนงานเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากผูออกแบบไมไดออกแบบไว เนื่องจากขาดมุมมองในดานการสูญเสียพลังงาน เพื่อปองกัน
ระบบปรับอากาศออกสูภายนอก
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
ปรับอากาศและระบบไฟฟา ไมเกิดผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม
ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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3.2 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานระบบสุขาภิบาล
โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 12 รายการ โดยแบงออกเปนปจจัยที่เกิดจาก
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 5 รายการ
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 2 รายการ
3. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 5 รายการ
ตารางที่ 4 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจากเจาของ ในงานระบบสุขาภิบาล
รายการ
1. งานเปลี่ยนทอ
น้ําประปา จายเขา
อาคารสํานักงานใหญ
หลังใหม
2. งานยายตําแหนง
ประตูน้ําไปไว ในชอง
Shaft

สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. เนื่องจากทอและมิเตอรที่ - ราคาเพิ่ม
กําหนดไว มีขนาดเล็ก เกรง 1,236,204 บาท
วาจะใชงานไมเพียงพอ
- ปรับแกไข
ระบบสุขาภิบาล
- ยายตําแหนงประตูน้ําให - ราคาเพิ่ม
เหมาะสมตอการใชงาน
1,124,766บาท
- ปรับแกไข
ระบบสุขาภิบาล
3. งานเปลี่ยนแปลง
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
- ราคาเพิ่ม
อุปกรณดับเพลิง ภายใน พื้นที่ใชงาน
1,124,057บาท
หองไฟฟาและพื้นที่
- ปรับแกไข
ศูนยคอมพิวเตอร
อุปกรณดับเพลิง
4. งานปรับปรุงทอ
- เนื่องจากผูบริหารมี
- ราคาเพิ่ม
น้ําประปา หองเตรียม นโยบายทบทวนหนวยงาน 590,974 บาท
อาหาร ชั้น 2
ทําใหมีการเพิ่มเติมหอง
- ปรับแกไข
เตรียมอาหาร จึงตองติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล
ทอน้ําประปาเพิ่มเติม

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รายการ
5. งานเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ
น้ําดื่ม

สาเหตุ
- เนื่องจากเจาของ
เปลี่ยนแปลงการใชงาน จาก
การทําความเย็นสวนกลาง
เปนการทําความเย็นเฉพาะ
จุด

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาลด
- 0 วัน
460,681 บาท
- ปรับแกไข
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม

รายการที่ 1.,2.งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเจาของ ตองการเปลี่ยนแปลงการใช
งาน เนื่องจากตองการใหสามารถใชงานไดดีขึ้นหรือตองการความสะดวกตอการซอมแซมและ
บํารุงรักษาในระบบสุขาภิบาล เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการใชงานของผูใชอาคาร
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 3. งานเปลี่ ย นแปลงอุ ป กรณ ภายในห อ งไฟฟ า และพื้ น ที่ ศู น ย
คอมพิวเตอร เนื่องจากสวนงานเปลี่ยนแปลงการใชงานจากที่ออกแบบไว ทําใหตองเปลี่ยนแปลง
อุปกรณดับเพลิงใหมและตองแกไขระบบไฟฟา
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลและระบบไฟฟา ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 4. งานปรับปรุงทอน้ําประปา หองเตรียมอาหาร ชั้น 2 สวนที่ 1 เกิดขึ้น
จากงานเปลี่ยนแปลงนโยบายทบทวนหนวยงาน เนื่องจากปรับเปลี่ยน Function ของสวนงาน ใน
งานสถาปตยกรรม ทําใหมีหองเตรียมอาหาร มีผลใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงทอประปา
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติ ม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 5. งานเปลี่ยนแปลงระบบน้ําดื่ม เกิดจากผูออกแบบไดออกแบบไวให
ใชเครื่องทําความเย็นจากสวนกลาง ตอมาเจาของขอเปลี่ยนแปลงการใชงาน เปนเครื่องน้ําดื่มเย็น
แบบตรงจุดใชงาน จึงเกิดงานเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา งานสถาปต ยกรรม มีผลกระทบตอระยะการกอสราง
เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 2 รายการ
ตารางที่ 5 ปจจัยที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของในงานระบบสุขาภิบาล
รายการ
สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
1. งานปรับปรุงทอ
- เนื่องจากเปนความตองการ - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
ระบายน้ําเสีย เพื่อ
ตามนโยบายของสวนงาน
851,522 บาท
เชื่อมตอเขากับทอน้ํา
- ปรับแกไข
เสียของกทม.
ระบบสุขาภิบาล
สถาปตยกรรม
2. งานเครื่องสูบน้ํา
- เกิดจากการยกเลิกใชเครื่อง - ราคาลด
- 0 วัน
สําหรับรดน้ําตนไม
สูบน้ํา เนื่องจากเปลี่ยน
124,210 บาท
เครื่องสูบน้ําใชงานใหม
รายการที่ 1. งานปรับปรุงทอระบายน้ําเสีย เพื่อเชื่อมตอเขากับทอน้ําเสียของ
กทม. เนื่องจากสวนงานมีนโยบาย ในการยกเลิกใชบอบัดน้ําเสียที่ใชงานอยู เพื่อลดภาระคาใชจาย
ตาง ๆ และการบํารุงรักษา ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต โดยเสียคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียใหแก
กทม.
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลและ งานสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 2. งานเครื่องสูบน้ําสําหรับรดน้ําตนไม เนื่องจากโครงการนําเครื่องสูบ
น้ําประปา มาใชงานแทนเครื่องสูบน้ําสําหรับรดน้ําตนไม ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงลด
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงลด ไมเกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนอุปกรณที่ลดจํานวนจากการใชงาน สามารถระงับการสั่งซื้อจาก
บริษัทผูผลิตได
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3. ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ
ตารางที่ 6 ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบสุขาภิบาล
รายการ
1. งานเปลี่ยนแปลงถัง
บรรจุกาซ FM-200
สําหรับหอง
คอมพิวเตอร

สาเหตุ
- เนื่องจากถังมีขนาดใหญ
กวาประตูทางเขา กรณีกาซ
หมดไมสามารถนําเอาถัง
ออกมาเติมกาซได

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ราคาเพิ่ม
302,662บาท
- ปรับแกไข
ระบบสุภิบาล
ระบบไฟฟา
2. งานเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากแบบสุขาภิบาล
- ราคาเพิ่ม
ระบบสุขาภิบาล
ขัดแยงกับแบบงาน
245,541 บาท
สําหรับพื้นที่หอง
สถาปตยกรรม
- ปรับแกไขงาน
ผูอํานวยการอาวุโสและ
ระบบสุขาภิบาล
หองผูชวยผูวาการ
สถาปตยกรรม
3. งานเพิ่มทอน้ําประปา เนื่องจากแบบระบบประปา - ราคาเพิ่ม
สําหรับกอกน้ําใต
ขัดแยงกับแบบ
176,811 บาท
เคานเตอรอางลางหนา สถาปตยกรรม
- ปรับแกไข
ระบบสุขาภิบาล
สถาปตยกรรม
4. งานเปลี่ยนแปลงทอ เนื่องจากผูออกแบบกําหนด - ราคาลดลง
น้ําดับเพลิง
วัสดุและยี่หอไวตามสัญญา 583,126 บาท
แตผูรับจางไมสามารถจัดหา
ไดตามที่กําหนด เนื่องจาก
วัสดุขาดแคลน
5.งานเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากประตูน้ํามีขนาด - ราคาลดลง
ประตูน้ําอุปกรณ
ใหญไมสามารถติดตั้งใน
154,785 บาท
ปองกันอัคคีภัย
ตําแหนงที่ระบุได

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- 0 วัน

- 0 วัน
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รายการที่ 1. งานเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้ น จากการออกแบบอุ ปกรณ ใ ชง านไม
เหมาะสมทําใหไมสามารถติดตั้งในสถานที่กําหนดไดตามที่ออกแบบไวหรือติดตั้งแลวไมสามารถ
ใชงานและซอมแซมบํารุงรักษาได เกิดขึ้นจากผูออกแบบขาดการตรวจสอบขนาดของอุปกรณที่
นํามาออกแบบกอนนํามาใชงานกับตําแหนงที่ติดตั้งในแบบสถาปตยกรรม
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลและ ระบบไฟฟา ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 2.,3. งานเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ขึ้ น จากการออกแบบขัด แยงระหวา ง
ผูออกแบบ เนื่องจากขาดการประสานงานและตรวจสอบแบบ เพื่อเปนขอมูลใชในการออกแบบ
ระหวางผูออกแบบทําใหก ารออกแบบไมสมบูร ณ จึงตองเพิ่มอุปกรณบางสว นเขาไปในแบบ
กอสรางตามสัญญา จึงจะสามารถใชงานไดอยางสมบูรณดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบสุข าภิบาล งานสถาปต ยกรรม ใชระยะเวลาในการ
กอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 4. งานเปลี่ยนแปลงทอน้ําดับเพลิง เกิดจากวัสดุที่กําหนดไวในรายการ
ประกอบแบบ ผูรับจางไมสามารถสั่งซื้อวัสดุตามผลิตภัณฑที่กําหนดไวได เนื่องจากวัสดุขาดแคลน
โรงงานไมสามารถผลิตใหทันตอการใชงานได ผูรับจางจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุใชงาน เปน
วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเทาตามรายการประกอบแบบ สามารถใชงานไดตามที่ออกแบบไว แตมีราคาที่
ต่ํากวา วัสดุที่กําหนดไวในสัญญาจาง จึงเกิดงานเปลี่ยนแปลงลด ดังกลาว
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยที่ ล ดลง ไม เ กิ ด ผลกระทบต อ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากมีวัสดุใชงานอยางเพียงพอ
รายการที่ 5. งานเปลี่ ย นแปลงประตู น้ํ า อุ ป กรณ ป อ งกั น อั ค คี ภั ย เกิ ด จาก
ผูออกแบบกําหนดอุปกรณที่ใ ชงานมีขนาดใหญกวาพื้นที่ติดตั้ง ผูรับจางตรวจพบวาไมสามารถ
ติดตั้งในสถานที่จริงได จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชนิดของอุปกรณที่สามารถใชงาน ในพื้นที่กําหนด
ไวและสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการออกแบบ มีราคาที่ต่ํากวาอุปกรณที่กําหนดไวใน
สัญญาจาง จึงเกิดงานเปลี่ยนแปลงลด ดังกลาว
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยที่ ล ดลง ไม เ กิ ด ผลกระทบต อ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนอุปกรณที่ไมตองใชระยะเวลาสั่งซื้อจากตางประเทศ สามารถ
หาซื้อจากภายในประเทศไดทันตอระยะเวลาการกอสราง
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3.3. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานระบบไฟฟา
โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 42 รายการ แบงออกเปนปจจัยที่เกิดจาก
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 20 รายการ
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 6 รายการ
3. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 16 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 20 รายการ
ตารางที่ 7 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ จากเจาของ ในงานระบบไฟฟา
รายการ
1. งานเพิ่มอุปกรณ
แปลภาษาประจําหอง
ประชุม VIPและหอง
ประชุมใหญ

สาเหตุ
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตามความตองการของ
ผูบริหารระดับสูง

2. งานเปลี่ยนแปลง
โทรศัพทและ
สายสัญญาณขอมูลเพื่อ
เตรียมการสําหรับระบบ
IP Phone
3. งานเปลี่ยนแปลงเพิม่
อุปกรณรองรับ
สายสัญญาณ

- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับตามการใชงาน
ของอุปกรณ ตามนโยบาย
ของผูบริหารระดับสูง

4. งานเพิ่มระบบไฟฟา
แกไขตามนโยบาย
ทบทวนหนวยงานฯ

- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับตามการใชงาน
ของอุปกรณ ตามนโยบาย
ของผูบริหารระดับสูง
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
แบบตามนโยบายทบทวน
หนวยงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 90 วัน
4,066,000 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 90 วัน
2,898,585 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
2,739,792 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
2,129,409 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน
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ตารางที่ 7 (ตอ)
รายการ
5. งานเพิ่มโคมไฟสอง
สวางถนนทางเขา –
ออก ดานถนนสามเสน

สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เนื่องจากมีการปรับแบบ - ราคาเพิ่ม
งานสถาปตยกรรมมีผลทํา 1,719,388 บาท
ใหเปลี่ยนชนิดและ
- ปรับแกไข
ตําแหนงดวงโคมไฟ
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
6. งานเปลี่ยนแปลง
- เปนการเปลี่ยนแปลง
- ราคาเพิ่ม
คุณสมบัติหลอดไฟฟา คุณสมบัติของวัสดุที่มี
1,502,781 บาท
ฟลูออเรสเซนต
ความสามารถประหยัด
พลังงานไดมากกวา
7. งานเพิ่มเตารับไฟฟา - เนื่องจากสวนงานเปลี่ยน - ราคาเพิ่ม
สําหรับหอง
ตําแหนงอุปกรณที่นํามาใช 1,352,063บาท
คอมพิวเตอร ชั้น 3 สวน งานใหม
- ปรับแกไข
4
ระบบไฟฟา
8. งานเพิ่มการติดตั้ง
- เนื่องจากสวนงานมีความ - ราคาเพิ่ม
อุปกรณควบคุมการเขา- ตองการควบคุมการเขา-ออก 1,320,000 บาท
ออกจํานวน 24 ประตู เพื่อความปลอดภัยภายใน - ปรับแกไข
สวนงาน
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
9. งานเปลี่ยนแปลง
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวัสดุ - ราคาเพิ่ม
นาฬิการวม
ใชงานใหเปนผลิตภัณฑ
1,319,854 บาท
เดียวกันกับที่ใชงานอยูเดิม
เพื่อประโยชนในการ
เชื่อมตอเปนระบบเดียวกัน

ระยะเวลา
- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 7 (ตอ)
รายการ
10. งานเพิ่ม Access
ControlและCCTV
สําหรับศูนย
คอมพิวเตอร

สาเหตุ
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสวนงานที่ตองการความ
ปลอดภัย ของระบบงานมาก
ขึ้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ราคาเพิ่ม
1,043,348 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
11. งานเพิ่มระบบไฟฟา - เกิดจากการเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
ตามรายการที่
ครุภัณฑสํานักงาน
695,206 บาท
เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ หนวยงาน
- ปรับแกไข
สํานักงาน
ระบบไฟฟา
12. งานเพิ่มดวงโคม
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
- ราคาเพิ่ม
Landscape
Landscape ตามนโยบาย
467,294 บาท
ผูบริหารระดับสูง
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
13. งานเพิ่ม
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
สายสัญญาณขอมูลและ แบบนโยบายทบทวน
356,290 บาท
โทรศัพท
หนวยงาน
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
14. งานเพิ่มอุปกรณ
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
Walk Through Metal ผลิตภัณฑตามความตองการ 333,254 บาท
Detector และ Hand
ของผูใ ชงาน
- ปรับแกไข
Held Metal Detector
ระบบไฟฟา
ของระบบควบคุมการ
สถาปตยกรรม
เขา – ออก

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 7 (ตอ)
รายการ
15. งานเพิ่มวงจรควบคุม
สวิทชเปด-ปด ดวงโคม
ไฟฟาระบบแสงสวาง
16. งานเพิ่มสายสัญญาณ
ขอมูล

17. งานเพิ่มเตารับ
คอมพิวเตอร และเดิน
สายสัญญาณ
ขอมูลคอมพิวเตอร สําหรับ
หองถายเอกสาร
18. งานเพิ่มแกไขระบบ
ไฟฟาหองผูวาการและหอง
รองผูวาการ
19. งานเพิ่มเปลี่ยนแปลง
สายปอนสําหรับตูควบคุม
เครื่องปรับอากาศ "APB"
20. งานเพิ่มอุปกรณไฟฟา
พื้นที่ของทีมยานพาหนะ ,
หองเวรรับ-สง

สาเหตุ
- เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
วงจรไฟฟา ตามความ
ตองการของผูใชงาน
- เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตามความ
ตองการของสวนงาน
- เนื่องจากไดออกแบบ
ไว 1 จุด สวนงาน ขอ
เพิ่มไวใชงานอีก 1 จุด

- เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชงาน
ของหองผูวาการ และ
หองรองผูวาการ
- เนื่องจากตามนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน

- เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตามความ
ตองการของ
สวนงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
303,887 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
283,589 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคางานเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
189,244 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคางานเพิ่ม
143,612 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคางานเพิ่ม
140,899 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคางานเพิ่ม
106,829 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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รายการที่ 1.ถึง 4.งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายทบทวนหนวยงานหรือเกิด
จากความตองการของผูบริหารระดับสูงหรือตามความตองการสวนงาน เนื่องจากงานเปลี่ยนแปลง
การใชงาน ใหมีความเหมาะสมตอสถานที่และรองรับการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชงาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริหารระดับสูงหรือสวนงานที่เขามาใชพื้นที่ ใหสามารถใชงานได
ตามความตองการ
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
ไฟฟาใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 5. งานเพิ่มโคมไฟสองสวางถนนทางเขา – ออก ดานถนนสามเสน เกิด
จากงานเปลี่ยนแปลงงานสถาปตยกรรม ทําใหเกิดพื้นที่ในการจัดสวนมากขึ้น อีกทั้งตองออกแบบ
โคมไฟสองสวางที่จะใชติด ตั้ง ใหมีความเหมาะสมในดานมุมที่ดีและกลมกลืนตอสถานที่ที่จ ะ
นําเอาโคมไฟมาใชงาน
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
ไฟฟาและงานสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 6. งานเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต เกิด จาก
ผูออกแบบไดกําหนดชนิดของหลอดไฟฟา ตามสัญญากอสรางไวเปนแบบที่ใชงานทั่วไป ตอมาเมื่อ
ระยะเวลาผานไปบริษัทผูผลิตหลอดไฟไดผลิตหลอดไฟที่มีคุณภาพในการประหยัดไฟฟามากขึ้น
เนื่องจากนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใช ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง เพื่อการลงทุนที่คุมคาและประหยัด
การใชพลังงานของอาคาร
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให สู ญ เสี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ทํ า ให เ กิ ด งาน
เปลี่ยนแปลงในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 7. งานเพิ่มเตารับไฟฟาสําหรับหองคอมพิวเตอร ชั้น 3 สวน 4 เกิดจาก
การเปลี่ยนตําแหนงอุปกรณที่นํามาใชงาน มีการยายตําแหนงปลั๊กและจุดเตารับใหม
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให สู ญ เสี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ทํ า ให เ กิ ด งาน
เปลี่ยนแปลงในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 8. งานเพิ่มการติดตั้งอุปกรณควบคุมการเขา -ออก จํานวน 24 ประตู
เนื่องจากสวนงานมีความตองการควบคุมการเขา-ออก เพื่อความปลอดภัยภายในสวนงาน ในการ
ทํางาน
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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รายการที่ 9. งานเปลี่ ย นแปลงนาฬิ ก ารวม เนื่ อ งจากผู อ อกแบบได กํ า หนด
ผลิตภัณฑและการทํางานไวแตกตางจาก นาฬิการวมเดิมที่ใชงานอยู ทําใหเกิดปญหาในการเชื่อม
ระบบเกากับระบบใหม ใหใชงานดวยกัน จึงขอเปลี่ยนใหใชผลิตภัณฑเดียวกันที่มีอยู เพื่อสะดวก
ตอการใชงานและควบคุมการทํางาน
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติมและเกิดงานเปลี่ยนแปลงใน
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณใหม ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสราง
เพิ่มขึ้น
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 6 รายการ
ตารางที่ 8 ปจจัยที่เกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบไฟฟา
รายการ
1. งานเพิ่มกลอง
โทรทัศนวงจรปด

สาเหตุ
- เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของสวนงานที่ตองการ
ความปลอดภัยของ
ระบบงานมากขึ้น
2. งานเพิ่มสายสัญญาณ
- เพื่อการเชื่อมตอ
ระหวางอาคาร
ระบบ
ติดตอสือ่ สารภายใน
พื้นที่ของสวนงาน
3. งานเพิ่มระบบรางเดิน
- เพื่อจัดเตรียมในการ
สายไฟฟาและสายสัญญาณ รองรับการยายศูนย
ขอมูล หองศูนย
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
2,370,498 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
1,234,150 บาท
- ปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร
- ราคาเพิ่ม
893,720 บาท
- ปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 8 (ตอ)
รายการ
4. งานเพิ่มการติดตั้ง
อุปกรณ
ควบคุมการเขา – ออก
บริเวณทางเขาสายงาน
และประจําผูวาการ
5. งานเพิ่มสายสัญญาณ
ขอมูลและโทรศัพท
สําหรับหองประชุม
ผูบริหารระดับสูง
6. งานยายตูควบคุม ระบบ
บําบัดน้ําเสีย

สาเหตุ
- เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสวน
งานที่ตองการ ความ
ปลอดภัยของระบบงาน
มากขึ้น
- เพื่อรองรับอุปกรณ
โสตฯสําหรับใชงาน
ภายในหองประชุม
- เนื่องจากบริเวณ
ดังกลาวไดมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหม
เพื่อแกไขมุมมองที่ดี

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
494,394 บาท
- ปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร
- ราคาเพิ่ม
438,665 บาท
- ปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร
- ราคาเพิ่ม
104,722 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

รายการที่ 1.,4. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการของสวนงาน เนื่องจาก
สวนงานมีความตองการควบคุมการเขาออกของพนักงานหรือปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้น ภายใน
พื้นที่สวนงาน เพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปภายในพื้นที่และความปลอดภัยของพนักงานหรือ
ความลับขององคกร ในชวงปฏิบัติงานและนอกเวลาทําการ
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให สู ญ เสี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ทํ า ให เ กิ ด งาน
เปลี่ยนแปลงในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 2. งานเพิ่มสายสัญญาณระหวางอาคาร เกิดจากอุปกรณสื่อสารอาคาร
เดิมและอาคารกอสรางใหม ไมมีการเชื่อมโยงสายสัญญาณระหวางอาคาร เพื่อใหการติดตอสื่อสาร
สามารถติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร จึงมีความจําเปนตอง
เพิ่มสายสัญญาณระหวางอาคาร
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคา ใชจายเพิ่มเติม ทําใหตองปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลา
ในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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รายการที่ 3. งานเพิ่ มรางเดิน สายไฟฟา และสายสั ญญาณข อมู ล หอ งศู น ย
คอมพิวเตอร เกิด จากทางองคก รมีแผนงานที่จ ะยายศูน ยคอมพิวเตอรเขามาในพื้น ที่ข องอาคาร
โครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกตอเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงาน ภายในองคกร ใหสามารถใช
งานได ตามวัตถุประสงคในการทํางาน
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ทําใหเกิดการปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลา
ในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 5.งานเพิ่มสายสัญญาณขอมูลและระบบโทรศัพท สําหรับหองประชุม
ผูบริหารระดับสูง เนื่องจากหองประชุมผูบริหารระดับสูง ไดนําเอาอุปกรณเทคโนโลยีใหม มาใช
งานที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการชวยบริหารจัดการในประชุม จึงทําใหตองติด ตั้ง
สายสัญญาณขอมูลและระบบโทรศัพท เพื่อรองรับในการประชุมดังกลาว
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ทําใหเกิด การปรับแกไข
อุปกรณสื่อสาร มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลา
ในการกอสรางเพิ่มขึ้น
3. ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 16 รายการ
ตารางที่ 9 ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบไฟฟา
รายการ
1. งานเพิ่มแผงสวิตชไฟฟา
แรงต่ํา VF-R, PF-R
และสายเมนสําหรับวงจร
ยอย

สาเหตุ
- เนื่องจากงานไฟฟาใน
แบบระบบปรับอากาศ
และระบบไฟฟามีความ
ขัดแยงกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
3,326,341 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา

2. งานเพิ่มระบบควบคุม
ไฟฟาสองสวาง ชั้น 4,5

- เนื่องจากการเปลี่ยน - ราคาเพิ่ม
1,686,808 บาท
การใชงานของระบบ
ไฟฟา ใหสอดคลองกับ - ปรับแกไข
งานตกแตงภายใน
ระบบไฟฟา
ตกแตงภายใน

- เพิ่ม 60 วัน
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ตารางที่ 9 (ตอ)
รายการ
สาเหตุ
3. งานเปลี่ยนแปลงจํานวน - เนื่องจากตําแหนงการ
ปายหนีไฟ ชั้น 1-5
ติดตั้งปายหนีไฟของ
แบบไฟฟา ขัดแยงกัน
กับแบบตกแตงภายใน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
913,960 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
ตกแตงภายใน
4. งานเปลี่ยนแปลงดวง
- เนื่องจากชนิดของดวง - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
โคมไฟฟา ชนิด HI บริเวณ โคมไฟฟาของแบบ
679,861 บาท
โถงกลางชั้น F1 และ F2
ไฟฟาขัดแยงกับแบบ
- ปรับแกไข
ตกแตงภายใน
ระบบไฟฟา
ตกแตงภายใน
5. งานเพิ่ม Power Supply - เนื่องจากจํานวนประตู - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
สําหรับ Roller Shutter
ในแบบระบบไฟฟา ไม 672,564 บาท
Door, Sliding Door ชั้น 1-5 สอดคลองกับ จํานวน - ปรับแกไข
ประตูของแบบ
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
6. งานเพิ่มสายไฟฟา
- เนื่องจากแบบระบบ - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
สําหรับอุปกรณปรับเปลี่ยน ปรับอากาศและระบบ 596,407 บาท
ปริมาณลม
ไฟฟา ไมไดระบุวาเปน - ปรับแกไข
ขอบเขตของงานใคร
ระบบไฟฟา
7. งานเพิ่มดวงโคมสอง
- เนื่องจากการติดตั้ง
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
จิตรกรรม โถงทางเขาหลัก และชนิดของดวงโคม 446,207 บาท
ไฟฟา ไมตรงตามแบบ - ปรับแกไข
ตกแตงภายใน
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
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ตารางที่ 9 (ตอ)
รายการ
8. งานเปลี่ยนแปลงระบบ
แสงสวางชั้น 3 สวนที่ 6, 7

สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เนื่องจากแบบระบบ - ราคาเพิ่ม
ไฟฟาไมสอดคลองตาม 359,385 บาท
แบบตกแตงภายใน
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
9. งานเปลี่ยนแปลง ขนาด - เนื่องจากออกแบบไว - ราคาเพิ่ม
Capacitor Bank สําหรับ
แตไมสามารถใชงาน
338,227 บาท
MDP 1-6
ตามสภาพหนางานได - ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
10. งานเพิ่ม Power Supply - เนื่องจากในแบบ
- ราคาเพิ่ม
สําหรับ Fan Coil Unit
ระบบไฟฟาไมได
225,416 บาท
หองสื่อสารขอมูล ประจํา กําหนดรายละเอียดไว - ปรับแกไข
ชั้น 1- 5
ระบบไฟฟา
11. งานเพิ่มเปลี่ยนดวงโคม - เกิดจากการเปลี่ยน
- ราคาเพิ่ม
ไฟฟา, ดานโถงพิธี
วัสดุเนื่องจากมีขอจํากัด 216,694 บาท
,หองอาหาร
ในการติดตั้งและซอม - ปรับแกไข
บํารุงรักษาในอนาคต ระบบไฟฟา
12. งานเปลี่ยนแปลงรุน
- เนื่องจากไมสามารถ - ราคาเพิ่ม
และเลนส ของเครื่องฉาย ติดตั้งตามตําแหนงที่
199,052 บาท
ภาพ หองประชุม VIP
กําหนดไวในแบบตาม - ปรับแกไข
สัญญาได
ระบบสื่อสาร
13. งานเพิ่มขนาดสายปอน - เนื่องจากแบบมีความ - ราคาเพิ่ม
Main CB และ Branch CB ขัดแยง ไมสามารถ
178,035 บาท
ของ Load Center 1UC
ติดตั้งไดตามที่กําหนด - ปรับแกไข
ระบบไฟฟา

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 0 วัน

- เพิ่ม 0 วัน
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ตารางที่ 9 (ตอ)
รายการ
14. งานเพิ่มสําหรับระบบ
ไฟฟา Power Supply
สําหรับ Circuit Breaker
หองลางจาน
15. งานเพิ่ม Power Supply
สําหรับ Tel. Rack และ
Data Com. Rack ในหอง
สื่อสารขอมูล
16. งานเปลี่ยนแปลงระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ
(BAS)

สาเหตุ
- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนด
รายละเอียดระบบไฟฟา
ใหกับอุปกรณครัว
- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนด
รายละเอียดระบบไฟฟา
ใหกับอุปกรณสื่อสาร
- เนื่องจากในแบบ
ระบบไฟฟากับระบบ
BAS มีรายละเอียด
ซ้ําซอนกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 0 วัน
153,688 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 0 วัน
134,870 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคางานลด
- 0 วัน
201,531 บาท

รายการที่ 1. ถึง 5.,7.,8.,13. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการออกแบบขัดแยง เกิด
จากผูอ อกแบบขาดการประสานงานระหวางผูออกแบบในงานอื่น ๆ และขาดการตรวจสอบคุณภาพ
การออกแบบกอนการสงมอบแบบใหผูวาจาง ทําใหงานออกแบบที่นํามากอสรางไมสมบูร ณ
กําหนดตําแหนงการติดตั้งหรือจํานวนไมตรงกับงานที่ระบุไวในงานอื่น ๆ ขาดการประสานงาน
ออกแบบรวมกัน
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคา ใชจายเพิ่มเติม ทําใหตองปรับแกไข
ระบบไฟฟาและงานอื่น ๆ เพิ่มจํานวนใหครบถวนหรือออกแบบเพิ่มเติมใหสมบูรณ มีผลกระทบตอ
ระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ทําใหใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 6.,10.,15.,14. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากออกแบบตกหลน เกิดจาก
ผูออกแบบไมไดกําหนดไวในการออกแบบหรือขอกําหนดของแบบ ขาดการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบกอนสงมอบแบบใหกับผูวาจางหรือเขียนแบบตกหลนหรือออกแบบตกหลน ขาดการประสาน
กับผูออกแบบในรวมกัน

65
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพิ่มเติม ทําใหเกิดตองปรับแกไข
ระบบไฟฟาและงานอื่น ๆ เพิ่มจํานวนใหครบถวนหรือออกแบบเพิ่มเติมใหสมบูรณ มีผลกระทบตอ
ระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 9. งานเปลี่ยนแปลง ขนาด Capacitor Bank สําหรับ MDP 1-6 เนื่องจาก
ผูออกแบบไดกําหนดชนิดของอุปกรณแลว แตสามารถใชงานไดตามที่ออกแบบไว เกิดจากขาดการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพิ่มเติม ตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
วัสดุใชงาน มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการ
กอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 16. งานเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) เนื่องจาก
ผูออกแบบไฟฟาและผูออกแบบระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ไดออกแบบซ้ําซอนกัน เกิด
จากขาดการประสานระหวางผูออกแบบทั้งสอง ไมไดตรวจสอบคุณภาพในการออกแบบกอนสง
มอบแบบใหกับผูวาจาง จึงทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงลด
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยที่ ล ดลง ไม เ กิ ด ผลกระทบต อ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนอุปกรณที่ลดจํานวน อีกทั้งสามารถระงับการสั่งซื้ออุปกรณ
กอนการสั่งซื้อ เนื่องจากผูรับจางไดตรวจสอบพบกอนการสั่งซื้อ
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3.4. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานสถาปตยกรรม
โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 54 รายการ แบงออกเปนปจจัยที่เกิดจาก
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 22 รายการ
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 15 รายการ
3. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 17 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 22 รายการ
ตารางที่ 10 ปจจัยการเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจ จากเจาของ ในงานสถาปตยกรรม
รายการ
1. งานหินแกรนิตปูผิว
ถนน

2. งานเพิ่มในงาน
สถาปตยกรรม

3. งานเปลีย่ นแปลงสีแผง
กันแดดอลูมิเนียมและสี
อลูมิเนียมหนาตางบาน
เกล็ดภายนอก

สาเหตุ
- เนื่องจากมีความ
ประสงคเปลี่ยนแปลง
วัสดุปูพื้นที่ เพื่อใหมี
ความตอเนื่องของมองที่
ดี
- เนื่องจากนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน มี
การปรับปรุงแกไขพื้นที่
สวนงาน ปรับเปลี่ยน
วัสดุใชงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
11,181,553 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม

- ราคาเพิ่ม
3,018,675 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟา
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
วัสดุใชงานให
2,161,239 บาท
สอดคลองกับพื้นที่
โดยรอบ

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน
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ตารางที่ 10 (ตอ)
รายการ
4. งานเพิ่มสําหรับหอง
ประชุม 500 ที่นั่ง

5. งานเพิ่มผนังหองลิฟต
ประตูทางเขา

สาเหตุ
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
วัสดุปองกันเสียงให
สอดคลองกับตกแตง
ภายใน
- เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุ
ตกแตงภายใน
- เพื่อปดความเรียบรอย
ของรอยตอ

6. งานเพิ่มบัว Cladding
ปดรอยตอ GRC กับ
Cladding รอบโถงวงรีชั้น
1-5
7. งานเปลี่ยนแปลงผนัง
- สวนงานมีความ
และประตูกระจก หองศูนย ประสงคขอแกไขการ
คอมพิวเตอร ชั้น 3
ใชงาน

8. งานเพิ่มเคลือบแวกซ
พื้นที่จอดรถชั้น P1-P4
9. งานเพิ่มจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบตามการ
ใชงานตกแตงภายใน
10. งานเปลี่ยนแปลงสีบัว
เชิงผนังไมเนื้อแข็ง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
1,832,698 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
906,687 บาท
- ราคาเพิ่ม
710,276 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- ราคาเพิ่ม
458,115 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
445,095 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- เนื่องจากเปดใชงาน
พื้นที่จอดรถกอนงาน
กอสรางแลวเสร็จ
- เปลี่ยนแปลงประตูให - ราคาเพิ่ม
เปนไปตามตกแตง
425,392 บาท
ภายใน

- เนื่องจากสีวงกบกับ - ราคาเพิ่ม
ประตูดูไมกลมกลืนกัน 395,091 บาท
จึงปรับแกสี

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

68
ตารางที่ 10 (ตอ)
รายการ
11. งานเพิ่ม Stainless ปด
เสาบริเวณ

สาเหตุ
- เพื่อเก็บงาน
สถาปตยกรรมใหดู
เรียบรอยและใหเขา
กับโครงสราง
Stainless
12. งานเสน Stainless พื้น - เนื่องจากแกไขวัสดุใช
บันได หินแกรนิต
งาน
13. งานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - เพื่อเก็บความเรียบรอย
Flashing อลูมิเนียมคอมโพ และมุมมองที่
สิตครอบปลายหลังคา
ตอเนื่องกัน
14. งานเพิ่มผนังแกรนิต
- เพื่อเก็บความเรียบรอย
ชองแอรและผนังแกรนิต และมุมมองที่
ชนฝาชั้นดาดฟา
ตอเนื่องกัน
15. งานเพิ่มสําหรับผนัง
หินแกรนิตกรอบลิฟตดาน
ใน
16. งานเพิ่มผนังกระจกกั้น
หองพักพนักงานทําความ
สะอาด

17. งานเพิ่มฝาบองาน
ระบบในพื้นที่ถนนปู
หินแกรนิต

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
360,179 บาท

- ราคาเพิ่ม
319,637 บาท
- ราคาเพิ่ม
223,211 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- ราคาเพิ่ม
219,183 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- เพื่อเก็บความเรียบรอย - ราคาเพิม่
และมุมมองที่
186,608 บาท
ตอเนื่องกัน
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
พื้นที่ใชงานใหเหมาะ
183,335 บาท
ตอการทํางาน
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
- เพื่อเก็บความเรียบรอย - ราคาเพิ่ม
และมุมมองที่
166,489 บาท
ตอเนื่องกัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 10 (ตอ)
รายการ
สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
18. งานเพิ่มเนื่องจากการ - เนื่องจากเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
แกไขแบบอาคารปอมยาม พืน้ ที่ใชงานใหเหมาะ
166,203 บาท
รักษาการณ
ตอการทํางาน
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
19. งานเพิ่มสําหรับงาน
- เพื่อเก็บความเรียบรอย - ราคาเพิ่ม
ลาดยางแอสฟลด
และมุมมองที่
165,684 บาท
ตอเนื่องกัน
20. งานเพิ่มกลองรางไฟไม - เนื่องจากเปลี่ยนแปลง - ราคาเพิ่ม
หนาตูหนังสือบริเวณ
อุปกรณใหเหมาะสมตอ 152,467 บาท
หอสมุดและจดหมายเหตุ ใชงาน
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบไฟฟา
21. งานเพิ่มปรับปรุง
- เพื่อเก็บความเรียบรอย - ราคาเพิ่ม
ทางเดินเทาบริเวณ
และมุมมองที่
108,138 บาท
ดานหนาอาคาร 6
ตอเนื่องกัน
22. งานลดเนื่องจากมีการ - เนื่องจากเปลี่ยนแปลง - ราคาลด
เปลี่ยนแปลงแบบงาน
ขอบเขตงานถนน
3,118,332 บาท
สถาปตยกรรม
โดยรอบอาคาร

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 0 วัน

70
รายการที่ 1.,3. ถึง 6.,9. ถึง 21. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจาของ การเปลี่ยนวัสดุ
ใชงานใหมีความเหมาะสมกลืนกับสถานที่ใชงาน หรือสรางมีมุมมองที่ตอเนื่องดานสถาปตยกรรม
เพื่อใหเหมาะสมกับองคกรที่จะตองตอนรับบุคคลภายนอกและมีความปลอดภัยตอการใชงาน
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ สี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปตยกรรม ระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 2. งานเพิ่มในงานสถาปตยกรรม เกิดจากผูบริหารระดับสูง มีนโยบาย
ทบทวนหนวยงานที่เขาไปอยูในพื้นที่อาคารโครงการกอสราง เพื่อความสะดวกตอการทํางานและ
ติดตอประสานงาน โดยนําเอาหนวยงานที่ทํางานติดตอประสานงานกันเปนประจํา ใหเขาอยูดวยกัน
หรือใกลกัน จึงทําใหปรับพื้นที่ทํางานใหม จัด Function การใชงานใหมพรอมทั้งปรับเปรียบ นําเอา
เทคโนโลยีใหมมาใชงานกับหนวยงาน
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นตองแกไขงานของผูออกแบบหลักและผูออกแบบรายอื่น
ๆ ตองชะลองานกอสรางในบริเวณนั้น เพื่อรอการออกแบบของผูออกแบบหลักและผูออกแบบราย
อื่น ๆ ดําเนิน งานแลว เสร็จ กอน จึงดําเนินงานกอสรางตอไปได ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม มี
ผลกระทบตอระยะการกอสราง
รายการที่ 7. งานเปลี่ยนแปลงผนังและประตูกระจก หองศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3
เนื่องจากสว นงานมีน โยบายเปลี่ยนแปลงการใช งานและเพิ่มความปลอดภัยใหกับขอ มูลทาง
คอมพิวเตอร จึงทําใหตองกั้นหองและจัดพื้นที่ใชงานใหม
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ สี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปต ยกรรม ระบบไฟฟ าและสื่ อสาร ระบบปรับ อากาศ มีผ ลกระทบตอระยะการกอสรา ง
เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 8. งานเพิ่มเคลือบแวกซพื้นที่จ อดรถชั้น P1-P4 เกิด จากสวนงาน
ตองการใชพื้นที่จอดรถ เพื่อใชในภารกิจและกิจกรรมของสวนงานกอนการกอสรางตามสัญญาจาง
แลวเสร็จ เพื่อใหการทําความสะอาดในพื้นที่ดังกลาว ใหมีความเรียบรอยตอการใชงานของผูบริหาร
ระดับสูง
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม เนื่องจากการเปดใชงานกอน
การกอสรา งแล ว เสร็จ มี ผลกระทบต อระยะการกอ สรา ง เนื่อ งจากเปน งานติด ตั้งเพิ่ม เติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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รายการที่ 22. งานลดเนื่อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบงานสถาป ต ยกรรม
เนื่ อ งจากส ว นงานขอเปลี่ ย นแปลงขอบเขตงานของถนนโดยรอบอาคาร จึ ง ทํ า ให เ กิ ด งาน
เปลี่ยนแปลงลดตามบริเวณพื้นที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ดา นผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ น ทํ าให เกิ ด คา ใชจ า ยลดลง จึง ไมเ กิ ด ผลกระทบต อ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากสามารถทํางานควบคูไปกับงานกอสรางอื่น ๆ ได
2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 15 รายการ
ตารางที่ 11 ปจจัยที่เกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานสถาปตยกรรม
รายการ
1. งานปรับปรุงถนน
โดยรอบอาคาร

2. งานภูมิสถาปตยกรรม
(Soft cape)

สาเหตุ
- เพื่อปรับปรุงแกไข
ระดับถนน เพื่อให
สอดคลองกับภูมิทัศน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
7,840,029 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูก
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
ตนไมในบริเวณฯ นอก 4,186,951 บาท
ขอบเขตพื้นที่ตาม
- ปรับแกไข
สัญญา รวมทั้งเพิ่มเติม สถาปตยกรรม
ตนไมในขอบเขตเดิม
ใหมีความสวยงาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตอนรับการประชุม
ใหญ
ของผูบริหารระดับสูง
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. งานเพิ่มหองแปลงภาษา - ผูบริหารมีความประสงค - ราคาเพิ่ม
ของหองประชุมใหญ
เพือ่ ใหมีหองแปลงภาษา
1,421,224 บาท
ในหองประชุมใหญ
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
4. งานเพิ่มหองควบคุม
- ผูบริหารมีความ
- ราคาเพิ่ม
แปลภาษาสําหรับ หอง
ประสงค เพื่อใหมีหอง
1,040,099 บาท
ประชุม VIP
แปลงภาษาใน หอง
- ปรับแกไข
ประชุม VIP
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
5. งานเพิ่มซุมประตู
- ผูบริหารมีความประสงค - ราคาเพิ่ม
ทางเขาหลัก W32
เพิ่มซุมประตูทางเขา เพื่อ 1,020,620 บาท
ความเหมาะสมกับระบบ - ปรับแกไข
รักษา
สถาปตยกรรม
ความปลอดภัย
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
6. งานเปลี่ยนแปลงประตู - เนื่องจากสวนงานมีความ - ราคาเพิ่ม
กระจก
ประสงคใชระบบ Access 1,013,663 บาท
Control ในการควบคุม
- ปรับแกไข
การปด-เปดประตูทางเขา สถาปตยกรรม
สวนงาน
ระบบไฟฟา

ระยะเวลา
- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
7. งานเพิ่มเคลือบ Epoxy
ที่พื้นที่หองเครื่องระบบ
วิศวกรรม

สาเหตุ
- เนื่องจากพื้นที่หองเครื่อง
ระบบวิศวกรรมไมมีการ
เคลือบสี เพื่อความสะดวก
ตอ การทําความสะอาด
และซอมบํารุง
8. งานเพิ่มกุญแจแบบเขา - เนื่องจากเพิ่มเติมอุปกรณ
ควายประตูหนีไฟ
ควบคุมประตู เพื่อความ
ปลอดภัย
9. งานเพิ่มหินแกรนิต
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
ภายในและภายนอก
วัสดุใชงานใหสอดคลอง
อาคาร
กับพื้นที่โดยรอบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
816,215 บาท

- ราคาเพิ่ม
705,424 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- ราคาเพิ่ม
480,806 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- เนื่องจากพืน้ ที่กอสราง - ราคาเพิ่ม
อาคารใกลกับพื้นที่เอกชน 451,848 บาท
เพื่อใหดูเรียบรอยและ
ปลอดภัย
11. งานเพิ่มทาสีเสน
- เนื่องจากมีความตองการ - ราคาเพิ่ม
จราจรและงานติดตั้งขอบ แบงชองการจราจร
401,701 บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บน
ทางลาดพื้นที่จอดรถใต
ดิน
12. งานเพิ่มสําหรับงาน - เนื่องจากผลกระทบจาก - ราคาเพิ่ม
ปรับปรุงภายในบาน
การกอสรางถนนเขา-ออก 293,487 บาท
เอกชน
ที่มีความแตระดับของ
- ปรับแกไข
พื้นที่กันมาก
สถาปตยกรรม
โครงสราง
ระบบไฟฟา

- เพิ่ม 30 วัน

10. งานเพิ่มสําหรับงาน
กอสรางรั้วของโครงการ

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
13. งานเพิ่มประตูกระจก
บาเปดคูทางเขา

สาเหตุ
- เพื่อความปลอดภัยของ
การใชพื้นที่ของสวนงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
256,586 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบไฟฟา
14. งานเพิ่มสําหรับงานรั้ว - เนื่องจากพื้นกอสรางอยู - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
ภายนอก ดานหลังอาคาร ติดกับบานเอกชน
237,315 บาท
ปอมยามและหองพักขยะ
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
โครงสราง
15. งานลดภูมิ
- เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
- ราคาลด
- 0 วัน
สถาปตยกรรมตามแบบ ขอบเขตงานถนนโดยรอบ 3,118,332 บาท
สัญญา
อาคาร

รายการที่ 1.,2.,9. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก เจาของปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชงาน
ใหมีความเหมาะสมกับสถานที่ใชงาน โดยใหดูก ลมกลื่นและตอเนื่องกันโดยตลอด ในมุมดาน
สถาปต ยกรรม เพื่ อการใช งานที่ทนทาน อยางมีประสิทธิภ าพ คุมค าตอคาใชจาย เปน งานที่
เปลี่ยนแปลงจากสัญญาหลัก
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มเติม เนื่องจากตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาใน
การกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 3.,ถึง 6. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเจาของสว นงานขอเพิ่มการใช
งานของพื้นที่ตาง ๆ เพื่อการใชงานที่สามารถรองรับการประชุมระดับนานๆชาติหรือเพื่อความ
ปลอดภัยและรักษาขอมูล ควบคุมการเขาออก ของสวนงาน
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปตยกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจาก
เปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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รายการที่ 7. งานเพิ่มเคลือบ Epoxy ที่พื้นที่หองเครื่องระบบวิศวกรรม เนื่องจาก
พื้นที่ภายในหองเครื่องระบบวิศวกรรม ไมกําหนดไวใหทาสีที่พื้นหอง ในรายการประกอบแบบ
เพื่อความสะดวกตอการบํารุงรักษาและทําความสะอาด ดูแลอุปกรณใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหพื้นหองมีความทนทานตอใชงานและทําความสะอาดงาย
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิด คาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 8. งานเพิ่มกุญแจแบบเขาควายประตูหนีไฟ เนื่องจากประตูหนีไฟของ
อาคารบางประตูควรจะตองมีการเปด-ปด เขาออกไดทั้ง 2 ทาง เพื่อปองกันคนติดคางในบันไดหนี
ไฟหรือบนชั้นดาดฟาของอาคารและมีความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิด คาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 10. งานเพิ่มสําหรับงานกอสรางรั้วของโครงการ เนื่องจากงานกอสราง
โครงการมีพื้นที่กอสรางติดกับพื้นที่เอกชน เมื่อทําการกอสรางพื้นที่โดยรอบแลว ทําใหมีผลกระทบ
กับรั้วและพื้นที่ของเอกชน รั้วเดิมมีสภาพดูไมเรียบรอยและไมมั่นคงแข็งแรง ไมสามารถปองกัน
ความปลอดภัยไดอยางเพียงพอ
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิด คาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 11. งานเพิ่มทาสีเสนจราจรและงานติดตั้งขอบคอนกรีตเสริมเหล็ก บน
ทางลาดพื้นที่จอดรถใตดิน เนื่องจากพื้นที่จอดรถใตดิน ไดกําหนดการตีเสนไว แตไมเพียงพอตอ
การใชงานจราจรอยางปลอดภัย จึงตองเพิ่มเสนจราจรใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและ
เพียงพอตอพื้นที่ใชงาน
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิด คาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 12. งานเพิ่มสํา หรับงานปรับปรุงภายในบานเอกชน เนื่องจากพื้น ที่
เอกชนที่อยูใกลกับพื้นที่กอสรางโครงการ มีระดับพื้นต่ํา ถนนโครงการ ทําใหตองปรับพื้นที่ภายใน
บานเอกชน ใหสามารถใชงานเขา-ออก ไดอยางสะดวกและการระบายน้ําใหสามารถใชงานได จึง
ตองปรับปรุงใหพื้นที่บานเอกชนใชงานและสอดคลองการใชงานของงานกอสรางโครงการ
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ สี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปตยกรรม งานโครงสราง ระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงาน
ติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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รายการที่ 13. งานเพิ่มประตูกระจกบานเปดคูทางเขา เนื่องจากในบริเวณพื้นที่
ทางเขา ควรตองมีประตูสําหรับเปด-ปด ใชงานในบริเวณนั้น เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีของ
อาคาร จึงจําเปนตองติดตั้งประตูใชงานควบคุมการเขา-ออกของอาคาร
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปต ยกรรม งานระบบไฟฟาและสื่อสาร มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงาน
ติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 14. งานเพิ่มสําหรับงานรั้วภายนอก ดานหลังอาคารปอมยามและ
หองพักขยะ เนื่องจากบริเวณพื้นทีก่ อสรางติดกับพื้นที่เอกชน ที่มีรั้วเกา ไมปลอดภัยตอการใชงาน
จึงตองกอสรางรั้ว ใหม ใหมีค วามแข็งแรง และเหมาะสมตอการใชงาน สามารถปองกัน ความ
ปลอดภัยไดอยางดีพอ
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ สี ย ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปตยกรรม งานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 15. งานลดสถาปต ยกรรมตามแบบสัญญา เนื่องจากทํางานกอสราง
ถนนรอบอาคารและพื้นที่โดยทั่วไปเพิ่ม เพื่อการใชงานที่ปลอดภัยและเพียงพอตอการใชงาน จึงทํา
ใหพื้นที่งานสถาปตยกรรมลดลง
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยลดลง จึ ง ไม เ กิ ด ผลกระทบต อ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากสามารถทํางานควบคูไปกับงานกอสรางอื่น ๆ ได
3. ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 17 รายการ
ตารางที่ 12 ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ในงานสถาปตยกรรม
รายการ
1. งานผนังกระจก Curtain
Wall ตามสัญญา เมื่อ
ติดตั้งแลวมองเห็นเหล็ก
โครงสราง

สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- เนื่องจากในรูปแบบ - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
ของผนังกระจก เพื่อให 2,927,753 บาท
ดูโปรงเบา สวยงาม
- ปรับแกไข
ทันสมัย ในการใชงาน โครงสราง
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ตารางที่ 12 (ตอ)
รายการ
2. งานเพิ่มหุมอลูมิเนียม
คอมโพสิตที่เสาและใตราง
น้ํารอบหลังคา
3. งานลดฝาทําระบบ
ปองกันเสียง

4. งานเติม coping
อลูมิเนียมคอมโพสิต

สาเหตุ
- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนดวัสดุ เพื่อ
ปองกันน้ําฝนหลังคา
- เนื่องจากออกแบบ
ขัดแยงกับความตองการ
ผูออกแบบ

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนด
รายละเอียดไว
5. งานเปลี่ยนแปลงผนัง
- ผูออกแบบไมได
กระจกตกแตง บริเวณมุม กําหนดรายละเอียดงาน
ของอาคาร
ตกแตงปดบังโครงสราง
อาคาร
6. งานเพิ่มชุดประตูกระจก - ผูออกแบบไมได
บานคูภายในพื้นที่ทางเดิน กําหนดรายละเอียดของ
ประตู

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
2,334,600 บาท
- ราคาเพิ่ม
2,297,580 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
- ราคาเพิ่ม
1,185,483 บาท

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน

- ราคาเพิ่ม
804,259 บาท

- เพิ่ม 30 วัน

- ราคาเพิ่ม
787,928 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบไฟฟา
7. งานเพิ่มอลูมิเนียม
- ผูออกแบบไมได
- ราคาเพิ่ม
คอมโพสิตดานหลัง
กําหนดรายละเอียดของ 716,055 บาท
Sunshade
วัสดุปดโครงสราง
8. งานเปลี่ยนแปลง Floor - ผูออกแบบไมได
- ราคาเพิ่ม
Skirt อลูมิเนียม คอมโพสิต กําหนดรายละเอียดของ 631,195 บาท
วัสดุสําหรับใชงาน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 12 (ตอ)
รายการ
9. งานเพิ่มฝาเพดาน
อลูมิเนียมคอมโพสิต เหนือ
ผนังกระจก
10. งานเพิ่มบุขอบ
กระเบื้องแกรนิตผิวขัดเงา

สาเหตุ
- ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุสําหรับใชงาน
- ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุสําหรับใชงาน
11. งานเพิ่มกลองรางมาน - ผูออกแบบ
ภายในหองทํางานผูบริหาร สถาปตยกรรมกําหนด
ระดับสูง
รายละเอียดขัดแยง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
522,968 บาท
- ราคาเพิ่ม
426,200 บาท

- ราคาเพิ่ม
405,522 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
12. งานเพิ่มอลูมิเนียมคอม - ผูออกแบบไมได
- ราคาเพิ่ม
โพสิตทองบันได
กําหนดรายละเอียดของ 288,304 บาท
วัสดุสําหรับใชงาน
13. งานเพิ่มจากการติดตั้ง - เนื่องจากผูออกแบบ - ราคาเพิ่ม
รางน้ํา Stainless บริเวณ
ไมได
220,934 บาท
เหนือกระจก
กําหนดรายละเอียดไว
14. งานเพิ่มติดตั้งอางซักม - เนื่องจากผูออกแบบ - ราคาเพิ่ม
อบหองนักการชั้น P3 - F5 ไมได
200,428 บาท
กําหนดรายละเอียดไว - ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล
15. งานเพิ่ม สําหรับงาน - ผูออกแบบปรับแกไข - ราคาเพิ่ม
กระเบื้องแกรนิต Border วัสดุใชงานใหมีความ
160,874 บาท
ชั้นใตดิน
เหมาะสม

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 12 (ตอ)
รายการ
16. งานเพิ่มติดตั้งอางซักม
อบในพื้นที่หองอาหาร ชั้น
2 และ 3

สาเหตุ
- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได
กําหนดรายละเอียดไว

17. งานเพิ่มเกล็ดอลูมิเนียม - ผูออกแบบแกไขรูป
หองที่วางถังแกส
ดาน เพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมาย

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ราคาเพิ่ม
137,798 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล
- ราคาเพิ่ม
118,723 บาท

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

รายการที่ 1. งานผนังกระจก Curtain Wall ตามสัญญา เมื่อติดตั้งแลวมองเห็น
เหล็กโครงสราง เนื่องจากผูออกแบบไดออกแบบผนังกระจกไว แตมีโครงสรางเหล็กที่มองเห็นจาก
ภายนอก ทําใหมองดูแลวไมเหมาะสมตอสายตาของผูพบเห็น จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหดูโปรงเบา
สวยงามทันสมัย
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเสียคาใชจายเพิ่มเติม
มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปน งานติดตั้งเพิ่มเติม ใชร ะยะเวลาในการกอสราง
เพิ่มขึ้น
รายการที่ 2.,4. ถึง 10.,12. ถึง 14.,16. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนดรายละเอียดของวัสดุ สําหรับใชงานในตําแหนงที่ใชงานในการออกแบบ สาเหตุเกิด
จากแบบ Detail Design ไมชัดเจน เนื่องจากขาดการประสานงานระหวางการออกแบบ
ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปตยกรรม หมวดงานโครงสราง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 3.,11. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น จากออกแบบขัด แยงกัน ระหวา ง
ผูออกแบบเนื่องจากผูออกแบบงานสถาปต ยกรรมกําหนดชนิด ของฝาเพดาน ขัด แยงกับความ
ตอ งการของผู ออกแบบ ทํ าใหก ารควบคุ มระดับ เสี ย งมี คา น อยกว า ตามที่กํ าหนด อีก ทั้ งดู ไ ม
เหมาะสมกับงานตกแตงภายในที่มุมมองไมตอเนื่องกัน
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ด า นผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ต อ งปรั บ แก ไ ขงาน
สถาปตยกรรม และงานตกแตงภายใน มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้ง
เพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 15. งานเพิม่ สําหรับงานกระเบื้องแกรนิต Border ชั้นใตดิน เนื่องจาก
ผูออกแบบไดกําหนด Border ไว ในรายการประกอบแบบไวแลว ขอปรับเปลี่ยนแกไขวัสดุใ ห
เหมาะสมตอการใชงานทําความสะอาดงายและใหกลมกลืนกับพื้นที่ขางเคียง
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิด คาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 17. งานเพิ่มเกล็ดอลูมิเนียมหองที่วางถังแกส เนื่องจากผูออกแบบผนัง
ของสถานที่เก็บแกสไวเปนผนังทึบ เมื่อเกิดเหตุแกสรั่วจะไมสามารถระบายแกสออกไดทัน ทําใหมี
ความปลอดภัยไมเพียงพอและไมถูกตองตามกฎหมายกําหนด จึงปรับเปลี่ยนแกไขการออกแบบให
ถูกตองและใหมีรูปดานที่มีมุมมองอยางตอเนื่องกันของอาคารโดยตลอด
ดานผลกระทบที่เกิด ขึ้น ทําใหเกิด คาใชจายเพิ่มเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตัง้ เพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
3.5 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานโครงสราง
โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6 รายการ แบงออกเปนปจจัยที่เกิดจาก
1. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 2 รายการ
2. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 4 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 2 รายการ
ตารางที่ 13 ปจจัยเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานโครงสราง
รายการ
1. งานเพิ่มโครงสราง
เครื่องทําน้ําเย็น

สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
- เนื่องจากเปลี่ยน
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
ขอบเขตยายเครื่องทําน้ํา 1,587,951บาท
เย็น
- ปรับแกไข
โครงสราง
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ตารางที่ 13 (ตอ)
รายการ
สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ระยะเวลา
2. งานเพิ่มโครงสรางแผง - เพื่อเก็บความเรียบรอย - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
ไมแขวนและระบบน้ําหยด และมุมมองที่
981,130 บาท
บริเวณทางเขา-ออกหลัก ตอเนื่องกัน
- ปรับแกไข
โครงสราง,
ระบบสุขาภิบาล
รายการที่ 1. งานเพิ่มโครงสรางเครื่องทําน้ําเย็น เนื่องจากเจาของ แจงของาน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มยายเครื่องทําน้ําเย็นมาไวที่บนบริเวณชั้นหลังคา จึง ตองมีงานเพิ่มเติมโครงสราง
รองรับเครื่องทําน้ําเย็น
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหตองเพิ่มงานโครงสรางและเสียคาใชจายเพิ่มเติม
ปรับแกไขงานโครงสรา ง งานสถาปต ยกรรม ระบบสุข าภิบาล มีผลกระทบตอระยะเวลาการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
รายการที่ 2. งานเพิ่มโครงสรางแผงไมแขวนและระบบน้ําหยด บริเวณทางเขาออกหลัก เนื่องจากทางเขา-ออกหลักของงานกอสรางอาคารโครงการอยูติดกับพื้นที่เอกชน มีอาคาร
เก า ที่ ท รุ ด โทรมอยู บ ริ เ วณด า นหน า ทํ า ให ดู แ ลแล ว ไม มี ค วามต อ เนื่ อ งที่ ดี ข องมุ ม มองด า น
สถาปตยกรรม จึงตองกอสรางทําโครงสรางปดบัง
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหตองเพิ่มงานโครงสรางและเสียคาใชจายเพิ่มเติม
ปรับแกไขงานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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2. ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 4 รายการ
ตารางที่ 14 ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ในงานโครงสราง
รายการ
สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
1. งานเพิ่มแกไขแบบ
- เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
โครงสราง
กําหนดรายละเอียดไวไม 592,238 บาท
เพียงพอ
2. งานเพิ่มโครงสราง
- เพื่อทําโครงสรางรองรับ - ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
เหล็กภายในหองประชุม งานระบบและฝางาน
476,318 บาท
ใหญ
ตกแตงภายใน
3. งานเพิ่มโครงสรางถัง - เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
เก็บน้ําใตดิน
กําหนดรายละเอียดไวไม 456,300 บาท
เพียงพอ
4. งานเพิ่มโครงสราง
- เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
เหล็กรับบานเลื่อนกัน
กําหนดรายละเอียดไวไม 129,798 บาท
เสียงและผนัง
เพียงพอ
ยิบซั่มปดชองวางหอง
ประชุม
ชั้น4, 5
รายการที่ 1. ถึง 4. งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผูออกแบบกําหนดรายละเอียด
ไมเพียงพอ สําหรับใชงานในการกอสราง เนื่องจากขาดการตรวจสอบขอมูลหรือประสานงาน การ
ใชงานของอุ ปกรณ ที่ออกแบบไว ในระบบปรั บอากาศ ระบบสุข าภิบาล งานสถาปต ยกรรม
ระหวางผูออกแบบ ทําใหการออกแบบโครงสรางรองรับน้ําหนักในสวนของอุปกรณที่เกิดขึ้นใน
งานนั้น ๆ ไมเพียงพอ
ดานผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหตองเพิ่มงานโครงสรางและเสียคาใชจายเพิ่มเติม
ปรับแกไขงานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพิ่มเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพิ่มขึ้น
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4. ผลการศึกษาขอมูล ดานกลุมบุคคลและปจจัย
4.1 งานระบบปรับอากาศ
โดยมีจํานวน 14 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 15 ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานระบบปรับอากาศ
ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
1. เจาของ
1.1. เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ
1.2. ตัดสินใจลาชา
2. ผูออกแบบและที่ปรึกษา 2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
บริหารโครงการ
ผิดพลาด
รวม

จํานวนครั้ง

เปอรเซ็นต

6

42.86

3

21.43

5

35.71

14

100

จากตารางที่ 15 จําแนกตามปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานระบบปรับ
อากาศ เกิดจากเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 42.86 % ออกแบบและ
ตรวจแบบผิดพลาด โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 35.71 % ตัดสินใจลาชา โดยคิดเปนเปอรเซ็นต
ประมาณ 21.43 % จะเห็นไดวาเปอรเซ็นตของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ที่เกิดขึ้นจากเจาของ
โครงการ มีผลทําใหงานของหมวดนี้ มีงานเปลี่ยนแปลงเปนจํานวนมากที่สุด เนื่องจากผูบริหารมี
นโยบายโยกยายสวนงานหรือมีมุมมองของการติดตั้งใชงานที่มีประโยชนตอการใชงานที่ดีกวา ใช
เปนขอพิจารณาในเจาของโครงการสั่งการใหผูรับจางทํางานแกไข ทําใหเกิด งานเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบตอแบบกอสรางและระยะเวลา ทําใหเกิดขอผิดพลาด
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4.2 งานระบบสุขาภิบาล
โดยมีจํานวน 12 ครั้ง ดานกลุมบุคคลและปจจัย ที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 16 ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานระบบสุขาภิบาล
ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
1. เจาของ
1.1. เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ
1.2. ตัดสินใจลาชา
2. ผูออกแบบและที่ปรึกษา 2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
บริหารโครงการ
ผิดพลาด
รวม

จํานวนครั้ง

เปอรเซ็นต

5

41.67

2

16.66

5

41.67

12

100

จากตารางที่ 16 จํ าแนกตามปจ จั ย ที่ทํ าใหเ กิด งานเปลี่ย นแปลงในงานระบบ
สุขาภิบาลเกิดจากออกแบบและตรวจแบบผิดพลาด โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 41.67 % เกิด
จากเจาของเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 41.67 % เจาของตัดสินใจ
ลาชาประมาณ 16.66 %
4.3 งานระบบไฟฟา
โดยมีจํานวน 42 ครั้ง ดานกลุมบุคคลและปจจัย ที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 17 ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานระบบไฟฟา
ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
1. เจาของ
1.1. เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ
1.2. ตัดสินใจลาชา
2. ผูออกแบบและที่ปรึกษา 2.1. ผูอ อกแบบและตรวจ
บริหารโครงการ
แบบผิดพลาด
รวม

จํานวนครั้ง

เปอรเซ็นต

20

47.62

6

14.28

16

38.10

42

100
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จากตารางที่ 17 จําแนกตามปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานระบบไฟฟา
เกิดจากงานเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 47.62 % เกิดจากออกแบบ
และตรวจแบบผิดพลาด โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 38.10 % และตัดติดใจลาชา โดยคิดเปน
เปอรเซ็นต ประมาณ 14.28 %
4.4 งานสถาปตยกรรม
โดยมีจํานวน 54 ครั้ง ดานกลุมบุคคลและปจจัย ที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 18 ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานสถาปตยกรรม
ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
1. เจาของ
1.1. เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
1.2. ตัดสินใจลาชา
2. ผูออกแบบและที่ปรึกษา
2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
บริหารโครงการ
ผิดพลาด
รวม

จํานวนครั้ง
22
15

เปอรเซ็นต
40.74
27.78

17

31.48

54

100

จากตารางที่ 18 จําแนกตามปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานสถาปตยกรรม
เกิด จากเจาของเปลี่ยนแปลงการตัด สิน ใจ โดยคิดเปน เปอรเซ็น ต ประมาณ 40.74 % เกิด จาก
ผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 31.48 % เกิดจากเจาของ
ตัดสินใจลาชา โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 27.78 %
4.5 งานโครงสราง
โดยมีจํานวน 6 ครั้ง กลุมบุคคลและปจจัย ที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 19 ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานโครงสราง
ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
1. เจาของ
1.1. ตัดสินใจลาชา
2. ผูออกแบบและที่ปรึกษา
2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
บริหารโครงการ
ผิดพลาด
รวม

จํานวนครั้ง
2

เปอรเซ็นต
33.33

4

66.67

6

100
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จากตารางที่ 19 จําแนกตามปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในงานโครงสราง เกิด
จากผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 66.67 % เกิดจาก
ตัดสินใจลาชา โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 33.33 %
4.6 สรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงงานจากกลุมบุคคล
ในดานกลุมบุคคลและปจ จัย ในงานระบบปรั บอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ไฟฟา งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง ที่นํามาใชในกรณีศึกษา จะพบวากลุมบุคคลเปนปจจัยที่
ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลีย่ นแปลง จํานวนทั้งหมด 123 ครั้ง
ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
1. เจาของ
1.1. เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ
1.2. ตัดสินใจลาชา
2. ผูออกแบบและที่ปรึกษา 2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
บริหารโครงการ
ผิดพลาด
รวม

จํานวนครั้ง
53

เปอรเซ็นต
43.09

28
42

22.76
34.15

123

100

จากตารางที่ 20 จําแนกตามปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง จํานวน 123 ครั้ง
เกิดจากเจาของ ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง โดยแบงออกเปนเกิดจากเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ คิด
เปนเปอรเซ็นต ประมาณ 43.09 % ตัดสินใจลาชา คิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 22.76 % เกิดจาก
ผูออกแบบและที่ปรึก ษาบริหารโครงการ ออกแบบและตรวจแบบผิดพลาด คิดเปนเปอรเซ็น ต
ประมาณ 34.15 %
ถามองในภาพรวมทั้งหมด จะเห็นวาเจาของเปนปจจัยที่ใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด คิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 65.85 % เกิดจากผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ คิด
เปนเปอรเซ็นต ประมาณ 34.15 %
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5. สรุปราคางานเปลี่ยนแปลงของโครงการ
จากการรวบรวมขอมูลดานการเงินตลอดระยะเวลากอสรางตามสัญญา ที่เกิดขึ้นในชวง
การทํางานที่มีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในแตละงาน สามารถสรุปมูลคาสัญญาที่เพิ่มขึ้นได
ดังในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ขอมูลดานการเงินของแตละหมวดงานตามสัญญาที่มีคางานเปลี่ยนแปลง

1
2

งานโครงสราง
งานสถาปตยกรรม

คาจาง
ตามสัญญา
449,086,839
409,796,165

3

งานระบบไฟฟา

253,714,180

38,737,407

3,338,171

289,113,416

4
5

งานระบบปรับอากาศ
งานระบบสุขาภิบาล

164,082,226
105,009,654

36,227,384
6,867,460

600,275
1,475,172

199,709,335
110,401,942

ลําดับ

หมวดงาน

คาจางตามสัญญาทั้งสิ้น

งานเพิ่ม

งานลด

รวมเปนเงิน

41,984,119
47,587,444

933,140
10,321,057

490,137,818
447,062,552

1,381,689,064 171,403,814 16,667,815 1,536,425,063

มูลคาสัญญาที่เพิ่มคิดเปนเปอรเซ็นตที่ เพื่อใชในการวิเคราะหความแตกตางของแตละ
งาน ดังในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 มูลคาของงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มในแตละหมวดงานจากสัญญา
ลําดับ

หมวดงาน

1
2
3
4
5

งานโครงสราง
งานสถาปตยกรรม
งานระบบไฟฟา
งานระบบปรับอากาศ
งานระบบสุขาภิบาล
คาจางตามสัญญาทั้งสิ้น

คาจาง
ตามสัญญา
449,086,839
409,796,165
253,714,180
164,082,226
105,009,654
1,381,689,064

งานเปลี่ยนแปลง
41,050,979
37,266,387
35,399,236
35,627,109
5,392,288
154,735,999

คิดเปอรเซ็นต
งานเปลี่ยนแปลง
9.14 %
9.09 %
13.95 %
21.71 %
5.13 %
11.20 %
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จากตารางที่ 22 เห็นไดวางานระบบปรับอากาศ คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง 21.71 % งาน
ระบบไฟฟา คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง 13.95 % งานสถาปตยกรรม คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง 9.09 %
งานโครงสราง คิคเปนงานเปลี่ยนแปลง 9.14 % และ งานระบบสุขาภิบาล คิดเปนงานเปลี่ยนแปลง
5.13 % โดยคิดเปนมูลคาจางเพิ่มขึ้นจากสัญญาทั้งหมด 11.20 %
Share of Cost of Original contractor (Cost Factors)

30%

32%

สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟ า

18%

8%

12%

งานโครงสราง

ภาพที่ 20 สวนแบงของคาจางตามสัญญากอสราง
จากภาพที่ 20 แสดงใหเห็น วา สว นแบงของงานโครงสรางมี คาจางตามสัญญา
กอสรางคิดเปนรอยละ 32 % งานสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 30 % งานระบบไฟฟาคิดเปนรอยละ
18 % งานระบบปรับอากาศคิดเปนรอยละ 12 % งานระบบสุขาภิบาลคิดเปนรอยละ 8 %
จากสวนแบงของคาจางตามสัญญากอสราง พบวางานโครงสรางมีคาจางสูงกวาใน
งานหมวดอื่นๆ คิดเปนรอยละ 32 % เนื่องจากโครงการกอสรางนี้ ออกแบบอาคารโดยใหมีพื้นที่
ใตดิน 4 ชั้น สําหรับจอดรถ ในการกอสรางจะตองใชเครื่องจักรที่มีราคาแพง ใชเทคโนโลยีสูงวัสดุ
และอุปกรณ มีคุณภาพสูง เพื่อเสริมความแข็งแรง ใชแรงงานที่ทํางานเฉพาะดาน
งานสถาปต ยกรรมมีคาจางคิดเปนรอยละ 30 % เนื่องจากเป นงานหลักของงาน
กอสรางอาคาร โดยทั่วไปจะมีปริมาณเนื้องานมาก วัสดุที่นํามาใชงานมีราคาสูง อาคารดังกลาวได
ออกแบบตามกฎหมายอนุรักษาพลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน
งานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล มีคาจางคิดเปนรอยละ 18 %
12 % 8 % ตามลําดับ เนื่องจากอาคารที่กอสรางมีจํานวน 9 ชั้น ประกอบดวย พื้นที่ใตดิน 4 ชั้นและ
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พื้นที่สํานักงานและบริการ 5 ชั้น ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ใชงานจํานวนมาก จะอยูในพื้นที่
สํานักงานและบริการ ในสวนของพื้นที่ใตดิน จะมีงานระบบวิศวกรรมบางเปนจํานวนนอย จึงทําให
คาจางในระบบวิศวกรรม มีคาจางนอยกวางานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม ซึ่งมีปริมาณงาน
มากทุกชั้นของอาคาร
Share of Change Order Occurred

24%

27%

สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟ า

23%

23%
3%

งานโครงสราง

ภาพที่ 21 สวนแบงของคาจางที่เกิดจากงานเปลี่ยนแปลง
จากภาพที่ 21 แสดงใหเห็นวาสวนแบงของงานโครงสรางมีคาจางงานเปลี่ยนแปลง
คิดเปนรอยละ 27 % งานสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 24 % งานระบบไฟฟาคิดเปนรอยละ 23 %
งานระบบปรับอากาศคิดเปนรอยละ 23 % งานระบบสุขาภิบาลคิดเปนรอยละ 3 %
ในงานเปลี่ยนแปลงของแตละหมวดงาน จะเห็นไดวางานโครงสรางมีคาจางสูงกวา
งานในหมวดอื่นๆ คิดเปน รอยละ 27 % เนื่องจากมีคาจางตามสัญญาสูงกวางานในหมวดอื่น ๆ
ประกอบกับงานเปลี่ยนแปลงปริมาณงานเปนจํานวนมาก การเพิ่มงานโครงสราง จะเกิดขึ้นจากการ
เสริมโครงสรางรองรับการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบสถาปตยกรรมและระบบวิศวกรรม
งานสถาปตยกรรม ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ มีคาจางเปลี่ยนแปลงเพิ่มคิดเปน
รอยละ 24% 23% 23% ตามลําดับ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่สํานักงาน พื้นที่บริการ
ตามนโยบายโยกยายสวนงาน จึงทําใหงานสถาปตยกรรมมีคาจางเพิ่มขึ้น มีผลทําใหงานระบบ
วิศวกรรมมีคาจางเพิ่มขึ้นดวย เปนสวนแบงที่ตามกัน
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งานระบบสุขาภิบาล มีคาจางเปลี่ยนแปลงต่ํากวางานหมวดอื่นๆ คิดเปนรอยละ 3%
เนื่องจากอุปกรณระบบสุขาภิบาลที่มีราคาสูง สวนมากจะอยูที่หองเครื่องระบบวิศวกรรม ในพื้นที่
สํานักงานและบริการ ระบบสุขาภิบาล จะมีการเปลี่ยนแปลงแตทอน้ําและอุปกรณยอย จึงทําใหมี
คาจางเปลี่ยนแปลงต่ํา

Cost Factors After Change Order

29%

32%

สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟ า

19%

7%

13%

งานโครงสราง

ภาพที่ 22 สวนแบงของคาจางหลังจากเกิดงานเปลี่ยนแปลง
จากภาพที่ 22 แสดงใหเห็นวาสวนแบงของงานโครงสรางมีมูลคาจางหลังจากเกิดงาน
เปลี่ยนแปลงตามสัญญากอสรางคิดเปนรอยละ 32 % งานสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 29 % งาน
ระบบไฟฟาคิดเปนรอยละ 19 % งานระบบปรับอากาศคิดเปนรอยละ 13 % งานระบบสุขาภิบาลคิด
เปนรอยละ 7 %
หลังจากเกิดงานเปลี่ยนแปลงทําใหคาจางตามสัญญาเพิ่มขึ้น ตามสวนแบงของ
หมวดงาน โดยมีงานโครงสรางเพิ่มขึ้นสูงคิดเปนรอยละ 32 % เปนผลมาจากงานเปลี่ยนแปลงที่มี
ปริมาณคาจางสูงและงานสถาปตยกรรม ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล มีปริมาณ
คาจางเพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแตละหมวดงาน

บทที่ 4
วิเคราะหผลการศึกษา
การวิเคราะหผลการศึกษานี้ มีความประสงคมุงศึกษาหาความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง
เจาของกับผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ที่เปนปจจัยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีผลกับ
จํานวนงานเพิ่มลดและผลกระทบตอระยะเวลาในสัญญากอสราง เพื่อหาสาเหตุปจจัยที่เกิดขึ้นและ
แนวทางแกไข
1. วิเคราะหความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากจํานวนงานเปลี่ยนแปลง
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ผูออกแบบและที่ปรึ กษาบริ หารโครงการ

ระบบปรั บอากาศระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ า สถาปตยกรรม

งานลด

งานเพิ่ม
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งานเพิ่ม

งานลด

งานเพิ่ม

งานลด

งานเพิ่ม

งานลด

0

งานเพิ่ม
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โครงสร า ง

ภาพที่ 23 ความสัมพันธที่เกิดขึ้นของงานเปลี่ยนแปลงในแตละหมวดงาน
จากภาพที่ 23 ทําใหเห็น ความสัมพัน ธร ะหวางเจาของกับผูออกแบบและที่ปรึก ษา
บริหารโครงการ เปน ปจ จัยที่ทําใหเกิด จากจํานวนงานเปลี่ยนแปลง ในแตละหมวดงาน มีผ ล
วิเคราะหไดดังนี้
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1.1 ปจจัยของงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเจาของ
1.1.1 งานระบบปรับอากาศ งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก งานสถาปตยกรรมเพิ่ม
พื้นที่หองทํางาน เปลี่ยน Fuction ใชงาน ทําใหตองเปลี่ยนขนาดทอลม เพิ่มหัวจายลมและตัวเครื่อง
สงลมเย็นใหญขึ้น ตาม Load ไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและปริมาณคนมากขึ้น อีกทั้งมีหองทํางานที่ตอง
ใชเครื่องจายลมเย็นประจําหองมากขึ้น
1.1.2 งานระบบสุขาภิบาล งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก งานสถาปตยกรรม เนื่องจาก
บริเวณพื้นที่ทํางานโดยทั่วไป มีการเปลีย่ นบริเวณหองน้ําและขนาดทอ ในงานระบบสุขาภิบาล จะ
เปน งานที่เกี่ ยวกั บทอ ดับเพลิง หัว Sprinkler และทอระบายน้ํา ทอ น้ําเสีย ทอน้ํ าประปา เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงานสถาปตยกรรม จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่และเพิ่มจํานวนหอง จึงมี
จํานวนนอย
1.1.3 งานระบบไฟฟา งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก งานสถาปตยกรรม มีการขยาย
พื้น ที่ทํ างาน กั้น ห องทํา งานใหม ทํ าใหต องเปลี่ยนฝ าเพดาน ผนังกั้น หอง เพื่อรองรับ จํานวน
พนัก งานที่เ ขามาทํางานมากขึ้น ทํ าใหตองเพิ่ มจํานวนดวงโคม ปลั๊ก ไฟฟา สายสื่อสารขอมู ล
คอมพิวเตอร และจํานวนสายไฟและขนาดเพิ่ม รองรับ Load เครื่องใชไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ
มากขึ้น ตามความตองการใชงานของแตละสวนงานในบริเวณพื้นที่นั้น ๆ เนื่องจากเปนงานที่มี
จํ า นวนอุ ป กรณ ย อ ยมี ป ริ ม าณมาก ในแต ล ะพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ผลกระทบในงานเปลี่ ย นแปลงงาน
สถาปตยกรรม มีจํานวนมาก
1.1.4 งานสถาปตยกรรมมีงานเปลี่ยนแปลงจํานวนครั้งมากที่สุด เกิดจากเจาของผูมี
อํานาจรับผิดชอบดูแล สั่งงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายและตามความตองการของผูบริหาร
ระดับสูง จึงทําใหตองปรับแกไขงานเปนปริมาณมากและเนื่องจากงานสถาปตยกรรม เปนงานหลัก
ของโครงการกอ สรา งที่มี ปริ ม าณงานมาก มี พื้ น ที่ ก วา งขวาง มีค วามซับ ซ อนของรูป แบบ มี
รายละเอียดของการติดตั้งมากและเพื่อรูปลักษณของอาคาร สถานที่ใหเกิดความเรียบรอย สวยงาม
สะอาดตา เหมาะสมกับการใชงานในบริเวณนั้น ๆ
1.1.5 งานโครงสร าง งานเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจาก การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกเหนือจาก งานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทํางานหรือเพิ่มจํานวนหอง ทําให มีงานเพิ่มโครงสราง เพื่อ
รองรับน้ําหนักของอุปกรณตาง ๆ จึงมีจํานวนนอยที่สุด
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ตัวอยางของสาเหตุงานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามนโยบายทบทวนหนวยงาน โดยนํามา
จากตารางขอมูลในบทที่ 3 มาวิเคราะหหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 23 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบปรับอากาศ
รายการ
สาเหตุ
1. งานระบบปรับอากาศ - เนื่องจากผูบริหาร
ที่ปรับปรุงแกไขตาม
ระดับสูง
นโยบายทบทวนหนวยงาน มีความตองการปรับเปลี่ยน
สวนงาน เพื่อใหเกิดความ
สะดวก ในการติดตอและ
ประสานงานระหวางสวน
งาน
ทําใหตองปรับปรุงแกไข
แบบกอสรางใหมขณะ
ดําเนินการกอสราง
2. งานเพิ่ม Duct Smoke
- เนื่องจากมีการ
Detector ตามการ
เปลี่ยนแปลง เกิดจาก
เปลี่ยนแปลงจํานวน AHU ผลกระทบจากนโยบาย
ทบทวนโยกยาย
หนวยงาน ทําใหตอง
เปลี่ยนแปลงขนาด AHU

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 120 วัน
13,279,337 บาท
- ปรับแกไข
งานระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม

- ราคาเพิ่ม
1,120,310 บาท
- ปรับแกไขงาน
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา

- เพิ่ม 30 วัน

94
ตารางที่ 24 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบสุขาภิบาล
รายการ
1. งานปรับปรุงทอ
น้ําประปา หองเตรียม
อาหาร ชั้น 2

สาเหตุ
- เนื่องจากผูบริหารมี
นโยบายทบทวน
หนวยงาน ทําใหมีการ
เพิ่มเติมหองเตรียม
อาหาร จึงตองติดตั้งทอ
น้ําประปา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
590,974 บาท
- ปรับแกไข
ระบบสุขาภิบาล

ตารางที่ 25 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบไฟฟา
รายการ
สาเหตุ
1. งานเพิ่มระบบไฟฟา
- เกิดจากการ
แกไขตามนโยบายทบทวน เปลีย่ นแปลงแบบตาม
หนวยงานฯ
นโยบายทบทวน
หนวยงาน
2. งานเพิ่มสายสัญญาณ
- เกิดจากการ
ขอมูลและโทรศัพท
เปลี่ยนแปลงแบบ
นโยบายทบทวน
หนวยงาน
3. งานเพิ่มเปลี่ยนแปลงสาย - เนื่องจากตามนโยบาย
ปอนสําหรับตูควบคุม
ทบทวนหนวยงาน
เครื่องปรับอากาศ "APB"

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
2,129,409 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
356,290 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
140,899 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
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ตารางที่ 26 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานสถาปตยกรรม
รายการ
1. งานเพิ่มในงาน
สถาปตยกรรม

สาเหตุ
- เนื่องจากนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน มีการ
ปรับปรุงแกไขพื้นที่สวน
งาน ปรับเปลี่ยนวัสดุใช
งาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 60 วัน
3,018,675 บาท
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล
ระบบไฟฟา

ภาพที่ 24 ผังกางปลาแสดงการวิเคราะหสาเหตุงานเปลี่ยนแปลงพื้นทีต่ ามนโยบายทบทวนหนวยงาน
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1.2 ปจจัยของงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษา
บริหารโครงการ
1.2.1 งานระบบปรับอากาศ งานเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น จาก ผูออกแบบและที่
ปรึกษาบริหารโครงการ ขาดการสอบถามการใชงานของฝายเจาของ วาแตละพื้นที่ตองการใชงาน
ระบบปรั บอากาศอยางไร เกิ ด จากขาดการตรวจสอบพื้น ที่ใ ช งานกับ แบบงานสถาป ต ยกรรม
ผูออกแบบขาดประสบการณในการบํารุงรักษา
1.2.2 งานระบบสุขาภิบาล งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก ผูออกแบบและที่ปรึกษา
บริ ห ารโครงการ เกิ ด จากการออกแบบและตรวจแบบผิ ด พลาด ออกแบบตกหล น กํ า หนด
รายละเอียดไมชัดเจน เลือกใชอุปกรณที่ผิดขนาด เนื่องจากขาดการประสานงานระหวางผูออกแบบ
ไม ไ ด ต รวจสอบขนาดอุ ป กรณ จ ากบริ ษั ท ผูผ ลิ ต จึ งมี ผ ลทํ า ใหเ กิ ด งานเปลี่ ย นแปลงระหว า ง
ดําเนินงานกอสราง
1.2.3 งานระบบไฟฟา งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก ขั้นตอนการออกแบบสถาปตยกรรม
ตกหลนและผิดพลาด ขาดการประสานงานในการออกแบบ ซึ่งกั น และกันทั้งสองฝายออกแบบ
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมไฟฟา ที่ปรึก ษาบริหารโครงการ ตรวจแบบผิดพลาด ทําใหก าร
ออกแบบ ไมสามารถติดตั้งจริงในขั้นตอนกอสรางได
1.2.4 งานสถาปตยกรรม งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก การออกแบบของผูออกแบบตก
หลน การตรวจสอบแบบแปลนและรายการประกอบแบบของที่ปรึกษาบริหารโครงการ ผิดพลาด
จึงมีผลทําใหแบบแปลนและรายการประกอบแบบระบุไวไมชัดเจน ขาด Detail ที่มีรายละเอียด
อยางเพียงพอตอการทํางาน ออกแบบไวไมสามารถติดตั้งจริงได เนื่องจากเปนงานที่มีปริมาณมาก มี
ความซับซอนของรูปแบบ วัสดุหลากหลายชนิดจํานวนมาก
1.2.5 งานโครงสราง งานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก ผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ ขาดการประสานงานและขาดการตรวจสอบการใชงานของวัสดุและอุปกรณ ทําใหตองออกแบบ
เพิ่มเติมเสริมความแข็งแรงของโครงสราง
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ในเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ
เนื่องจากแกไขแบบตามนโยบายทบทวนหนวยงาน เชน ไมมีในขอกําหนด แบบขัดแยงกัน ซ้ําซอน
ติดตั้งไมได โดยนํามาจากตารางขอมูลบทที่ 3 มาวิเคราะหหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 27 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ ในงานระบบปรับอากาศ
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
1. งานเปลี่ยนแปลงพัดลม - เนื่องจากพัดลมมีขนาด - ราคาเพิ่ม
เติมอากาศสําหรับที่จอดรถ ใหญไมสามารถติดตั้ง
2,109,006 บาท
ชั้นใตดิน
ภายในหองเครื่องที่
- ปรับแกไข
ผูออกแบบกําหนดได
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
2. งานเปลี่ยนแปลง
- เนื่องจาก
- ราคาเพิ่ม
เครื่องปรับอากาศหอง
เครื่องปรับอากาศ
1,595,745 บาท
เครื่องไฟฟาชั้น 1
ที่ออกแบบไวมีขนาด
- ปรับแกไข
ใหญ ไมสามารถติดตั้ง ระบบปรับอากาศ
ภายในพื้นที่ได
ระบบไฟฟา
3. งานเปลี่ยนแปลงระบบ - เนื่องจากติดงาน
- ราคาเพิ่ม
ปรับอากาศบริเวณพื้นที่
โครงสรางขนาดใหญ
1,310,856 บาท
โถงบันได ชั้น 1-5
ทําใหไมสามารถติดตั้ง - ปรับแกไข
ทอจายลมเย็นได
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
4. งานเปลี่ยนแปลงระบบ - เนื่องจากทอจายลมเย็น - ราคาเพิ่ม
ปรับอากาศพื้นที่ศูนย
ไมสามารถติดตั้งตาม
770,417 บาท
คอมพิวเตอร
แบบกําหนดไว
- ปรับแกไข
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา
รายการ

สาเหตุ

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 27 (ตอ)
รายการ
5. งานเพิ่ม
เครื่องปรับอากาศ, มาน
อากาศ

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
- เนื่องจากบริเวณพื้นนั้น - ราคาเพิ่ม
527,845 บาท
ไมไดออกแบบระบบ
ปรับอากาศไว แตมีความ - ปรับแกไข
จําเปนจะตองมีระบบ
ระบบปรับอากาศ
ปรับอากาศ สําหรับใช ระบบไฟฟา
งาน
สาเหตุ

ระยะเวลา
- เพิ่ม 0 วัน

ตารางที่ 28 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ ในงานระบบสุขาภิบาล
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
1. งานเปลี่ยนแปลงถังบรรจุ - เนื่องจากถังมีขนาด
- ราคาเพิ่ม
กาซ FM-200 สําหรับหอง ใหญกวาประตูทางเขา 302,662 บาท
คอมพิวเตอร
กรณีกาซหมดไม
- ปรับแกไข
สามารถนําเอาถังออกมา ระบบสุขาภิบาล
เติมกาซได
ระบบไฟฟา
2. งานเปลี่ยนแปลงระบบ เนื่องจากแบบสุขาภิบาล - ราคาเพิ่ม
สุขาภิบาล สําหรับพื้นที่
ขัดแยงกับแบบงาน
245,541 บาท
หองผูอํานวยการอาวุโส
สถาปตยกรรม
- ปรับแกไข
และหองผูชวยผูวาการ
ระบบสุขาภิบาล
สถาปตยกรรม
รายการ

สาเหตุ

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 28 (ตอ)
รายการ
สาเหตุ
3. งานเพิ่มทอน้ําประปา
เนื่องจากแบบระบบ
สําหรับกอกน้ําใตเคานเตอร ประปาขัดแยงกับแบบ
อางลางหนา
สถาปตยกรรม

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลา
- ราคาเพิ่ม
- เพิ่ม 30 วัน
176,811 บาท
- ปรับแกไข
ระบบสุขาภิบาล
สถาปตยกรรม

ตารางที่ 29 สาเหตุง านเปลี่ย นแปลงเกิ ด ความผิด พลาดของผูออกแบบและที่ปรึก ษาบริหาร
โครงการ ในงานระบบไฟฟา
รายการ
1. งานเพิ่มแผงสวิตชไฟฟา
แรงต่ํา VF-R, PF-R
และสายเมนสําหรับวงจร
ยอย
2. งานเพิ่มระบบควบคุม
ไฟฟาสองสวาง ชั้น 4,5

สาเหตุ
- เนื่องจากงานไฟฟาใน
แบบระบบปรับอากาศ
และระบบไฟฟามีความ
ขัดแยงกัน
- เนื่องจากเปลี่ยนการใช
งานของระบบไฟฟา ให
สอดคลองกับงานตกแตง
ภายใน

3. งานเปลี่ยนแปลงดวง
- เนื่องจากชนิดของดวง
โคมไฟฟา ชนิด HI บริเวณ โคมไฟฟาของแบบ
โถงกลางชั้น F1 และ F2
ไฟฟาขัดแยงกับแบบ
ตกแตงภายใน

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
- ราคาเพิ่ม
3,326,341 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
- ราคาเพิ่ม
1,686,808 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
ตกแตงภายใน
- ราคาเพิ่ม
679,861 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
ตกแตงภายใน

ระยะเวลา
- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
4. งานเพิ่ม Power Supply - เนื่องจากจํานวนประตู - ราคาเพิ่ม
สําหรับ Roller Shutter
ในแบบระบบไฟฟา ไม 672,564 บาท
- ปรับแกไข
Door, Sliding Door ชั้น 1-5 สอดคลองกับ จํานวน
ประตูของแบบ
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
5. งานเพิ่มสายไฟฟา
- เนื่องจากแบบระบบ - ราคาเพิ่ม
สําหรับอุปกรณปรับเปลี่ยน ปรับอากาศและระบบ
596,407 บาท
ปริมาณลม
ไฟฟา ไมไดระบุวาเปน - ปรับแกไข
ขอบเขตของงานใคร
ระบบไฟฟา
6. งานเพิ่มดวงโคมสอง
- เนื่องจากการติดตั้ง
- ราคาเพิ่ม
จิตรกรรม โถงทางเขาหลัก และชนิดของดวงโคม
446,207 บาท
ไฟฟา ไมตรงตามแบบ - ปรับแกไข
ตกแตงภายใน
ระบบไฟฟา
สถาปตยกรรม
7. งานเปลี่ยนแปลงระบบ - เนื่องจากแบบระบบ
- ราคาเพิ่ม
แสงสวางชั้น 3 สวนที่ 6, 7 ไฟฟาไมสอดคลองตาม 359,385 บาท
แบบตกแตงภายใน
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
8. งานเปลี่ยนแปลง ขนาด - เนื่องจากออกแบบไว - ราคาเพิ่ม
Capacitor Bank สําหรับ
แตไมสามารถใชงาน
338,227 บาท
MDP 1-6
ตามสภาพหนางานได - ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
9. งานเพิ่ม Power Supply - เนื่องจากในแบบระบบ - ราคาเพิ่ม
สําหรับ Fan Coil Unit
ไฟฟาไมไดกําหนด
225,416 บาท
หองสื่อสารขอมูล ประจํา รายละเอียดไว
- ปรับแกไข
ชั้น 1- 5
ระบบไฟฟา
รายการ

สาเหตุ

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
10. งานเพิ่มเปลี่ยนดวงโคม - เกิดจากการเปลี่ยน
- ราคาเพิ่ม
ไฟฟา, ดานโถงพิธ,ี
วัสดุเนื่องจากมีขอจํากัด 216,694 บาท
ในการติดตั้งและซอม
- ปรับแกไข
หองอาหาร
บํารุงรักษาในอนาคต
ระบบไฟฟา
11. งานเพิ่ม Power Supply - เนื่องจากในแบบระบบ - ราคาเพิ่ม
สําหรับ Fan Coil Unit
ไฟฟาไมไดกําหนด
225,416 บาท
หองสื่อสารขอมูล ประจํา รายละเอียดไว
- ปรับแกไข
ชั้น 1- 5
ระบบไฟฟา
รายการ

12. งานเปลี่ยนแปลงรุน
และเลนส ของเครื่องฉาย
ภาพ หองประชุม VIP

สาเหตุ

- เนื่องจากไมสามารถ
ติดตั้งตามตําแหนงที่
กําหนดไวในแบบตาม
สัญญาได
13. งานเพิ่มขนาดสายปอน - เนื่องจากแบบมีความ
Main CB และ Branch CB ขัดแยง ไมสามารถติดตั้ง
ของ Load Center 1UC
ไดตามที่กําหนด

- ราคาเพิ่ม
199,052 บาท
- ปรับแกไข
ระบบสื่อสาร
- ราคาเพิ่ม
178,035 บาท
- ปรับแกไข
ระบบไฟฟา
14. งานเพิ่มสําหรับระบบ - เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิม่
ไฟฟา Power Supply
ไมไดกําหนดรายละเอียด 153,688 บาท
สําหรับ Circuit Breaker
ระบบไฟฟาใหกับ
- ปรับแกไข
หองลางจาน
อุปกรณครัว
ระบบไฟฟา
15. งานเพิ่ม Power Supply - เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
สําหรับ Tel. Rack และ
ไมไดกําหนดรายละเอียด 134,870 บาท
Data Com. Rack ในหอง ระบบไฟฟาใหกับ
- ปรับแกไข
สื่อสารขอมูล
อุปกรณสื่อสาร
ระบบไฟฟา

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 0 วัน

- เพิ่ม 0 วัน

- เพิ่ม 0 วัน

- เพิ่ม 0 วัน
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ตารางที่ 30 สาเหตุ ง านเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ความผิ ด พลาดของผูอ อกแบบและที่ ป รึ ก ษาบริ ห าร
โครงการ ในงานสถาปตยกรรม
รายการ
1. งานลดฝาทําระบบ
ปองกันเสียง

2. งานเพิ่มชุดประตูกระจก
บานคูภายในพื้นที่ทางเดิน

3. งานเพิ่มกลองรางมาน
ภายในหองทํางาน
ผูบริหารระดับสูง
4. งานเพิ่มจากการติดตั้ง
รางน้ํา Stainless บริเวณ
เหนือกระจก
5. งานเพิ่มติดตั้งอางซักม
อบหองนักการชั้น P3 - F5

6. งานเพิ่มติดตั้งอางซักม
อบในพื้นที่หองอาหาร ชั้น
2 และ 3

สาเหตุ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เนื่องจากออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
ขัดแยงกับความตองการ 2,297,580 บาท
ผูออกแบบ
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
- ผูออกแบบไมได
- ราคาเพิ่ม
กําหนดรายละเอียดของ 787,928 บาท
- ปรับแกไข
ประตู
สถาปตยกรรม
ระบบไฟฟา
- ผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
สถาปตยกรรมกําหนด 405,522 บาท
รายละเอียดขัดแยง
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
- เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
ไมได
220,934 บาท
กําหนดรายละเอียดไว
- เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิม่
ไมได
200,428 บาท
กําหนดรายละเอียดไว - ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล
- เนื่องจากผูออกแบบ
- ราคาเพิ่ม
ไมได
137,798 บาท
กําหนดรายละเอียดไว - ปรับแกไข
สถาปตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล

ระยะเวลา
- เพิ่ม 60 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน
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ตารางที่ 30 (ตอ)
รายการ
7. งานเพิ่มเกล็ดอลูมิเนียม
หองที่วางถังแกส

สาเหตุ
- ผูออกแบบแกไขรูป
ดาน เพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมาย

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
- ราคาเพิ่ม
118,723 บาท

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

ตารางที่ 31 สาเหตุงานเปลี่ยนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ ในงานโครงสราง
รายการ
1. งานเพิ่มแกไขแบบ
โครงสราง

สาเหตุ

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
- ราคาเพิ่ม
592,238 บาท

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไว
ไมเพียงพอ
2. งานเพิ่มโครงสรางเหล็ก - เพื่อทําโครงสราง
- ราคาเพิ่ม
ภายในหองประชุมใหญ
รองรับงานระบบและฝา 476,318 บาท
งานตกแตงภายใน
3. งานเพิ่มโครงสรางถัง
- เนื่องจากผูออกแบบ - ราคาเพิ่ม
เก็บน้ําใตดิน
กําหนดรายละเอียดไว
456,300 บาท
ไมเพียงพอ
4. งานเพิ่มโครงสรางเหล็ก - เนื่องจากผูออกแบบ - ราคาเพิ่ม
รับบานเลื่อนกันเสียงและ กําหนดรายละเอียดไว
129,798 บาท
ผนังยิบซั่มปดชองวางหอง ไมเพียงพอ
ประชุม ชั้น4, 5

ระยะเวลา
- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

- เพิ่ม 30 วัน

ภาพที่ 25 ผังกางปลาแสดงการวิเคราะหสาเหตุความผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ
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2. วิเคราะหงานเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดําเนินโครงการ
จากภาพที่ 26 แสดงแผนงานการดําเนินโครงการชวงระยะเวลาเกิดงานเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบาย จะเห็ น วา ระยะเวลาเริ่ มโครงการเกิด ขึ้น ระหวา งป 2543 – 2544 ทางโครงการได
ดําเนินการจางที่ปรึกษาบริหารโครงการป 2544 เพื่อดําเนินการบริหารโครงการและควบคุมงาน
กอสราง จัดทํา TOR คัด เลือกงานจางผูออกแบบ คัด เลือกงานจางเสาเข็มและกําแพงกันดิน และ
คัดเลือกงานจางโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม
ป 2545 ทางโครงการไดดําเนินการจางผูออกแบบ ดําเนินการระหวางป 2545 – 2546
ในระหวางดําเนินการออกแบบอาคาร ผูออกแบบนําเสนอแนวความคิด ในการออกแบบของการใช
พื้น ที่อาคาร เปน พื้น ที่สํา นัก งานและบริก าร 4 ชั้น และชั้น ใตดิน 4 ชั้น ในการดํา เนิน การของ
ผูออกแบบ จะทําการออกแบบงานเสาเข็มและกําแพงกัน ดิ นใหเสร็จ กอนการออกแบบอาคาร
สํานักงาน เพื่อใหทํางานกอสราง ไปพรอมกับงานออกแบบอาคาร โดยเรียกการทํางานอยางนี้วา
Fast Track
ในระหว า งการออกแบบอาคาร ดํ า เนิ น อยู ใ นขั้ น ตอนแบบร า งขั้ น พั ฒ นา ทาง
คณะทํางานโครงการฯ ไดรับนโยบายจากการผูวาการฯคนที่ 1 ใหแกไขแบบจากพื้นที่สํานักงาน
และบริการ 4 ชั้น เปน 5 ชั้น พื้นที่จอดรถใตดิน 4 ชั้น และความสูงของอาคารไมเกิน 20 เมตร คงไว
อยางเดิม จึงทําใหระยะเวลาในการออกแบบเพิ่มมากขึ้นอีก 90 วัน แตไมเกิดผลกระทบตอแผนงาน
กอสรางอาคาร
ป 2547 งานจางเสาเข็มและกําแพงกันดินกอสรางแลวเสร็จ โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานใหญหลังใหม ไดผูรับจางกอสรางและดําเนินการกอสรางตอจากงานเสาเข็มและกําแพง
กันดิน การดําเนินการกอสรางไดไประยะหนึ่ง ป 2548 ผูวาการฯ คนที่ 2 มีนโยบายทบทวนโยกยาย
หนวยงานใหผูออกแบบปรับแกไขแบบตําแหนงครุภัณฑสํานักงาน จึงทําใหพื้นที่ดังกลาว ตองถูก
ปรับแกไขแบบ ทําใหตองขยายระยะเวลาการกอสราง 120 วัน
ป 2549 การกอสรางอาคารดําเนินการไปอยูในชว งของงานโครงสราง งานพื้น งาน
ผนังของอาคารแลวเสร็จประมาณ 60 % ทางโครงการกอสรางฯ ไดรับนโยบายจากผูวาการฯ คนที่ 2
อีกครั้งหนึ่ง ใหปรับแกไขทางเขา ออก บริเวณโถง และพื้น ที่หองระดับ ผูวาการฯ รองผูวาการ
ผูชวยผูวาการฯ เพื่อใหถูกตองตามหลักภูมิโหราศาสตร จึงทําใหพื้นที่ ตองถูกปรับแกไขแบบ ทํา
ใหตองขยายระยะเวลาการกอสราง 90 วัน
ป 2550 ประเทศไทยไดเกียรติเปนเจาภาพ ใหจัดประชุมใหญในภูมิภาคเอเซีย ผูวาการฯ
คนที่ 3 แจงวาจะใชพื้นที่อาคารสํานักงานใหญหลังใหม ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนโยบายให
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เพิ่มหองแปลภาษา สําหรับใชใ นหองประชุมผูบริหารระดับสูง จึงทําใหพื้น ที่ดังกลาว ตองถูก
ปรับแกไขแบบ ทําใหตองขยายระยะเวลาการกอสราง 90 วัน
จากแผนงานการดําเนินการโครงการ แตละชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึง
การกอสรางแลวเสร็จ ใชร ะยะเวลา 8 ป ผานการบริหารงานจากผูวาการฯ จํานวน 3 ทาน มีการ
ปรับแกไขแบบจํานวน 3 ครั้ง ทําใหเกิดความลาชาของงานกอสรางรวม 300 วัน จะเห็นไดวาสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนี้
1. การแกไขแบบกอสรางจากอาคาร 8 ชั้น เปน 9 ชั้น และคงความสูงของอาคารไวเทา
เดิม จึงทําใหความสูงแตละชั้นสั้นลง มีผลทําใหพื้นที่ใตฝาเพดานแคบลง เกิดปญหาการติดตั้งระบบ
วิศวกรรมไม ไดต ามที่ ออกแบบไว แ ละทํ าให ก ารออกแบบตกหลน เนื่ องจากเมื่อแกไขแบบ
สถาปตยกรรมแลวจะกระทบกับงานในหมวดอื่นๆ ดวย เปนผลตอเนื่องกัน จึงตรวจสอบไมทั่วถึง
ได
2. การแกไขแบบในชวงการกอสรางตามนโยบาย ทําใหตองการแกไขแบบในหมวด
งานอื่นๆ ที่อยูในพื้นที่เดียวกันดวย จึงทําใหการออกแบบตกหลน เนื่องจากผูออกแบบตองตรวจ
แบบ ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด การประสานงานอาจจะแกไขไมทั่วถึงได

ภาพที่ 26 แสดงแผนงานการดําเนินโครงการชวงระยะเวลาเกิดงานเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
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3. สรุปวิเคราะหผลการศึกษา
สรุปจากการวิเคราะหความสัมพันธของสาเหตุของงานเปลี่ยนแปลง พบวามีสาเหตุ
หลักคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเจาของโครงการ ซึ่งสงผลกระทบทําใหเกิดความผิดพลาดใน
เรื่องของแบบกอสรางและการควบคุมคุณภาพของงานกอสราง นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุสําคัญที่มี
ผลกระทบตอระยะเวลางานกอสราง

บทที่ 5
สรุปผลจากกรณีศึกษาและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในการกอสรางอาคาร กรณีศึกษางาน
โครงการกอสราง อาคารสํานักงานใหญหลังใหม บางขุนพรหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทํา
ใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง ประเมินผลและหาความสัมพันธ ที่เกิดขึ้น ระหวางปจจัยที่ทําใหเกิดงาน
เปลี่ยนแปลงกับผลการเปลี่ยนแปลงของสัญญากอสราง โดยมีสมมติฐานวาปจจัยที่ทําใหเกิดงาน
เปลี่ยนแปลงคือเจาของโครงการ
ผูศึกษาไดทําการทบทวนเอกสารและบทความที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการศึกษา
วิเคราะห โดยธนาคารแหงประเทศไทย โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม เปน
กรณีศึกษา ผูศึกษานําเอกสารงานเปลี่ยนแปลงของผูรับเหมาหลักมาใชเปนขอมูลในการศึกษา เพื่อ
หาปจจัยหลักที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งพบวามี 2 ปจจัยคือ
1. เจาของโครงการเปลี่ยนแปลงแบบ
2. ความผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ
ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหตอพบวาเจาของในที่นี้หมายถึงผูวาการฯ ซึ่งเปนผูมีอํานาจการ
ตัดสินใจไดเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง เพื่อใหตอบสนองตอความตองการขององคกร ในขณะนั้นๆ
อาทิเชน นโยบายทบทวนโยกยายหนวยงาน การปรับพื้นที่เพื่อใชในการประชุมใหญระดับภูมิภาค
เอเซียและการปรับพื้นที่ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม
งานเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยังทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของแบบกอสรางและการ
ควบคุมงาน ทําใหมีความผิดพลาด เนื่องจากระยะเวลากอสรางกระชั้นชิดและตองมีคาใชจาย ใน
การแกไขและหยุดรองาน
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จากการแกไขแบบในบริเวณพื้นที่หนึ่ง อาจจะสงผลตอเนื่องกัน ทําใหตองแกไขแบบ
สถาปตยกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา งานโครงสราง มีผลตอการแกไข
แบบอยางตอเนื่องกันและมีความซ้ําซอนมาก ยากกวาการออกแบบอาคารกอสรางใหม เปนสาเหตุ
ทําใหผูออกแบบแกไขแบบไมทั่วถึง ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงกระทบตอคากอสรางตามสัญญา
และระยะเวลาในแผนงานหลักของโครงการเพิ่มขึ้น โดยมีคากอสรางตามสัญญาที่เพิ่มขึ้น 11.20 %
ระยะเวลาการกอสรางลาชา 300 วัน ทําใหเสียโอกาสในการใชอาคารและระบบวิศวกรรมที่นํามา
ติดตั้ง เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงเทคโนโลยีอาคารที่ลาสมัย วัสดุ อุปกรณ มีคาเสื่อมราคาเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากไมไดใชงานตามระยะเวลาอันสมควร คุณภาพงานที่มีขอบกพรองของงานมาก ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการแกไขแบบมาก
จากผลวิเคราะหข องงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบวาปจจัยหลักเกิดขึ้นจากเจาของ
จะเกิดขึ้นจากในเรื่องของนโยบายการบริหารองคกร ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงในชวงการกอสราง
และกระทบตอการออกแบบ ทําใหเกิดความผิดพลาดของแบบกอสรางซึ่งมีความสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว และนิยามของงานเปลี่ยนแปลง ที่นํามาใชในกรณีศึกษาฉบับนี้
ในเรื่องปจจัยและสาเหตุที่กลาวมานี้ เจาของควรจะคํานึงถึงคากอสรางตามสัญญาที่
เพิ่มขึ้นและระยะเวลาการกอสรางลาชาไปจากแผนงานหลักเปนจํานวนมาก กับการเสียโอกาสใน
การใช อาคารและความคุมคาของระบบวิศวกรรมที่เสื่อมราคาและเทคโนโลยีที่ลาสมัย ควรมี
มุมมองในเรื่องของคากอสรางที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่สูญเสียไป วาเหมาะสมหรือไม ที่เกิดงาน
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในแตละครั้ง ควรมีการสํารวจความเห็นความตองการของสวนงานในชวง
การออกแบบที่ดี มีการวางนโยบายที่ชัดเจนและอยางมีรูปธรรม ควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบใน
เชิงของเศรษฐศาสตรวา มี ค วามคุ มคา เพีย งไรและหาแนวทางปองกั น แกไขป จ จัย สาเหตุข อง
งานเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
ในการศึก ษาครั้งตอไป ผูศึกษาเห็น วาควรจะนําเอาโครงการที่ มีข นาดใกลเคียงกับ
กรณีศึกษานี้ นํามาศึกษาดานการเงินของงานเปลี่ยนแปลง เพื่อหาตนทุนที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบ
หาคากอสรางที่เพิ่มขึ้นกับระยะเวลาความลาชา ในเรื่องของการเสียโอกาสการใชอาคาร คาเสื่อม
ราคา ใชเปนขอมูลทางวิชาการในการคํานึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากงานเปลี่ยนแปลง วามีความ
คุมคาหรือไม ที่เจาของตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแกไขแบบกอสรางแตละครั้ง
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