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 The objective of this study is to investigating the factors causing change order Which  
impact to cost and time overrun in new construction project of Bank of Thailand Head Office.  
 
 The study is made on the reviews and analyses of documents related to change 
order of main contractor contract. 
  
 The study revealed the most important factors are the changes that were made to 
fulfill urgent need of organization and policy-makers. These factors brought about errors in 
design, defects and construction scheduling. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Architectural Technology Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2010 

Student's signature ........................................ 

Independent Study Advisor's signature ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําการคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จตามเปาหมายได ก็ดวยการแนะนําชวยเหลือ 
จากหลายท าน  ผู ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยปณิตา วงศมหาดเล็ก  
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแกผูศึกษาอยางใกลชิดดวยดีตลอด
มาและอาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู ท่ีชวยใหความรู โดยเฉพาะทานผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  
จินาวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบคนควาอิสระ ท่ีใหคําแนะนํา คนควาและใหกําลังใจตอผู
ศึกษา จึงนํามาสูความสําเร็จของงานฉบับนี ้
 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย เจาหนาท่ีประจําภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรทุกทาน ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรู แนะนํา ติดตาม อํานวยการ ให
ความสะดวกและขอบคุณอยางยิ่งสําหรับผูเอ้ือเฟอขอมูลใหกับผูศึกษา จนเกิดผลสําเร็จมาโดยตลอด 
 การคนควาอิสระฉบับนี้บรรลุตามเปาหมายและสําเร็จไปได ผูศึกษาคิดวาจะเปน
ประโยชนตอผูอาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการศึกษาและประสบการณในการทํางาน สราง
ความกาวหนา พัฒนาวงการกอสรางและประเทศชาต ิตอไป  
 คุณงาม ความดีและประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบให
แด บิดา มารดา คณะอาจารย ผูใหคําแนะนําและผูใหความอนุเคราะหขอมูล บุคคลตางๆ ท่ีใหความ
ชวยเหลือ ท่ีผูศึกษาไมไดกลาวไวในท่ีนี้ท้ังหมด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ช 
 

สารบัญ 
หนา 

 
บทคัดยอภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................  ฌ 
สารบัญภาพ.............................................................................................................................. ฎ 
บทท่ี  
 1  บทนํา.......................................................................................................................... 1 
    ความเปนมาและความสําคัญในการศึกษา......................................................... 1 
    วัตถุประสงคของการศึกษา............................................................................... 1 
    สมมติฐานการศึกษา.......................................................................................... 1 
    ขอบเขตการศึกษา............................................................................................. 2 
    วิธีการศึกษา...................................................................................................... 2 
 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ................................................................................... 3 
   นิยามของ Change Order.................................................................................... 3 
   ชนิดของ Change Order..................................................................................... 4 
   ความสําคัญของระบบจัดการเอกสารและ Change Order.................................. 5 
   การลด Change Order โดยการจัดการเอกสารและการส่ือสาร........................... 5 
   สาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิด Change Order....................................................... 7 
   ผลกระทบของ Change Order............................................................................ 8 
   สรุป Change Order............................................................................................ 9 
 3 กรณีศึกษา................................................................................................................... 10 
 ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ................................................................................. 10 
 ขอมูลเบ้ืองตนของงานเปล่ียนแปลงขอบเขตงานตามสัญญาผูรับเหมาหลัก........ 40 
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง………………………………………........... 41 
 ผลการศึกษาขอมูล ดานกลุมบุคคลและปจจัย...................................................... 83 
 สรุปราคางานเปล่ียนแปลงของโครงการ............................................................. 87 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ซ 
 

บทท่ี           หนา 
 
 4 วิเคราะหผลการศึกษา.................................................................................................. 91 
 วิเคราะหความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจากจํานวนงานเปล่ียนแปลง............................... 91 
 วิเคราะหงานเปล่ียนแปลงในชวงเวลาดําเนินโครงการ......................................... 106 
 สรุปวิเคราะหผลการศึกษา.................................................................................... 109 
   5 สรุปผลจากกรณีศึกษาและขอเสนอแนะ..................................................................... 110 
  
บรรณานุกรม............................................................................................................................ 112 
  
ประวัติผูวิจัย........................................................................................................................... 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฌ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                หนา 
1 ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจจากเจาของ ในงานระบบปรับอากาศ........................ 41 
2 ปจจัยท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบปรับอากาศ..................... 44 
3 ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบปรับอากาศ.............. 46 
4 ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจจากเจาของ ในงานระบบสุขาภิบาล......................... 49 
5 ปจจัยท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบสุขาภิบาล....................... 51 
6 ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบสุขาภิบาล......... 52 
7 ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ จากเจาของ ในงานระบบไฟฟา............................... 54 
8 ปจจัยท่ีเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบไฟฟา................................... 59 
9 ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบไฟฟา....................... 61 

10 ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ จากเจาของ ในงานสถาปตยกรรม........................... 66 
11 ปจจัยท่ีเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานสถาปตยกรรม............................... 71 
12 ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานสถาปตยกรรม................... 76 
13 ปจจัยเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานโครงสราง........................................ 80 
14 ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานโครงสราง......................... 82 
15 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบปรับอากาศ............................................. 83 
16 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบสุขาภิบาล............................................... 84 
17 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบไฟฟา...................................................... 84 
18 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานสถาปตยกรรม.................................................. 85 
19 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานโครงสราง........................................................ 85 
20 ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนท้ังหมด 123 ครั้ง............................................ 86 
21 ขอมูลดานการเงินของแตละหมวดงานตามสัญญาท่ีมีคางานเปล่ียนแปลง....................... 87 
22 มูลคาของงานเปล่ียนแปลงเพ่ิมในแตละหมวดงานจากสัญญา......................................... 87 
23 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจาก 

  งานระบบปรับอากาศ....................................................................................... 
  93 

24 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจาก 
  งานระบบสุขาภิบาล......................................................................................... 

  94 

25 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบไฟฟา.......... 94 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ญ 
 

ตารางท่ี                                                                หนา 
26 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงาน 

  สถาปตยกรรม................................................................................................... 
   

95 
27 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

  โครงการ ในงานระบบปรับอากาศ................................................................... 
   

98 
28 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

  โครงการ ในงานระบบสุขาภิบาล..................................................................... 
 

99 
29 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

  โครงการ ในงานระบบไฟฟา............................................................................ 
 

100 
30 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

  โครงการ ในงานสถาปตยกรรม........................................................................ 
 

103 
31 สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

  โครงการ ในงานโครงสราง.............................................................................. 
 

104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฎ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                                                      หนา 
1 ผังโครงการแสดงพ้ืนท่ีและการจัดแบงการใชท่ีดิน...................................................... 11 
2 บริเวณพ้ืนท่ีของธนาคารกอนรื้อถอนอาคารเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง................................. 12 
3 บริเวณพ้ืนท่ีของธนาคารหลังรื้อถอนอาคารเตรียมพ้ืนท่ีกอสรางอาคาร....................... 13 
4 แผนงานตามสัญญาโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม.......................... 15 
5 โครงสรางการบริหาร โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม...................... 17 
6 ผังการจัดบุคลากรในโครงการของท่ีปรึกษา (ชวงการออกแบบ).................................. 19 
7 ผังการจัดบุคลากรในโครงการของท่ีปรึกษา (ชวงการกอสราง)................................... 20 
8 ขั้นตอนการทํางานของท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (ชวงการกอสราง)........................... 24 
9 ผังโครงสรางการบริหาร คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญ 

 หลังใหม.......................................................................................................... 26 
10 ขั้นตอนการทํางานของคณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญ  

 (ฝายผูวาจาง).................................................................................................... 29 
11 ผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของอาคารและพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ.......................................... 31 
12 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีใชงานโดยรอบอาคาร.................................................................. 32 
13 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถใตดิน................................................................................ 33 
14 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 1............................................................................................. 34 
15 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 2............................................................................................. 35 
16 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 3............................................................................................. 36 
17 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 4............................................................................................. 37 
18 ผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 5............................................................................................. 38 
19 แบบแสดงภาพตัดของอาคาร........................................................................................ 39  
20 สวนแบงของคาจางตามสัญญากอสราง........................................................................ 88 
21 สวนแบงของคาจางท่ีเกิดจากงานเปล่ียนแปลง.............................................................  89 
22 สวนแบงของคาจางหลังจากเกิดงานเปล่ียนแปลง......................................................... 90 
23 ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นของงานเปล่ียนแปลงในแตละหมวดงาน................................... 91 
24 ผังกางปลาแสดงการวิเคราะหสาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวน

 หนวยงาน........................................................................................................ 
 

96 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฏ 
 

ภาพท่ี                                                      หนา 
25 ผังกางปลาแสดงการวิเคราะหสาเหตุความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษา

  บริหารโครงการ.............................................................................................. 105 
26 แสดงแผนงานการดําเนินโครงการชวงระยะเวลาเกิดงานเปล่ียนแปลงตามนโยบาย.... 108 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 1

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญในการศึกษา 

งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับงานกอสราง เปนสวนหนึ่งในตนเหตุหลักท่ีนําไปสูปญหา
ในการจัดการโครงการกอสราง อาทิเชน ปญหาการควบคุมตนทุน ปญหาการสงมอบโครงการท่ี
ลาชา ปญหาความขัดแยง นอกจากนั้นยังอาจสงผลกระทบไปยังคุณภาพโดยรวมของโครงการ 
โดยเฉพาะกับโครงการขนาดใหญท่ีมีผูเกี่ยวของหลายฝายมีสัญญาหลายฉบับในการจัดซ้ือและจัดจาง  
 นอกจากนั้นการท่ีโครงการมีความทันสมัย และการนําเทคโนโลยีเขามาใชงาน  
อาจนําไปสูปญหาความไมสมบูรณ ความขัดแยงของแบบ และความไมชํานาญในการกอสราง ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงท้ังส้ิน ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยดังกลาว
เพ่ือใหเห็นเปนขอสรุปท่ีชัดเจน จะนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 
 การศึกษาถึงตนเหตุและปจจัยการเกิดงานเปล่ียนแปลง ผูเขียนไดใชโครงการกอสราง 
อาคารสํานักงานใหญหลังใหม บางขุนพรหม มาเปนกรณีศึกษา โดยการศึกษาจะรวบรวมขอมูลใน
ทุกดานของโครงการตั้งแตเริ่มประมูลงานมาวิเคราะห โดยโครงการเปนอาคารสํานักงานขนาด
ใหญ ท่ีมีพ้ืนท่ีจอดรถใตดิน 4 ช้ัน เนื้อท่ีใชงานประมาณ 41,200 ตารางเมตร เปนสวนของสํานักงาน  
หองประชุมและสวนบริการอ่ืน ๆ รวม 5 ช้ัน ประมาณ 44,000 ตารางเมตร บริเวณท่ีตั้งอาคาร 
อยูในพ้ืนท่ี วังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม อยูใกลริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง 
 2.2 เพ่ือประเมินผลและหาความสัมพันธเกิดขึ้นระหวางปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง

กับผลการเปล่ียนแปลงของสัญญากอสราง 
 
3.  สมมติฐานการศึกษา 
 ผูศึกษาตั้งสมมติฐานวางานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโครงการกอสรางมีปจจัยหลักคือ
ความตองการเจาของโครงการท่ีเปล่ียนแปลงงานในชวงงานกอสราง 
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4.  ขอบเขตการศึกษา 
 4.1 ศึกษาจากเอกสารบันทึกงานเปล่ียนแปลงจากสัญญาของผูรับเหมาหลักของ

โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม 
 4.2 ศึกษาจากปริมาณงานในขอบเขตของงานผูรับเหมาหลักท่ีเกิดจากงานเปล่ียนแปลง

ตั้งแตเริ่มสัญญากอสรางอาคารจนส้ินสุดโครงการ 
 

5. วิธกีารศึกษา 
 5.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานเปล่ียนแปลงในงานกอสราง 
 5.2  รวบรวมขอมูลโครงการในสวนงานเปล่ียนแปลง 
 5.3  นําขอมูลมาหาความสัมพันธกับสาเหตขุองงานเปล่ียนแปลง 
 5.4  วิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของการเกิดขึ้นของงานเปล่ียนแปลง ของแตละขั้นตอน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในบทนี้เปนการศึกษาโดยนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีเปนสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 

จากงานเปล่ียนแปลง (Change Order) ในงานโครงการกอสรางของตางประเทศ นํามาศึกษาหา
สาเหตุและเปรียบเทียบกับกรณีศึกษางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม  
ท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือเปนแนวทางแกไข ปองกันและลดสาเหตุท่ีเกิดขึ้นของงานโครงการกอสรางอ่ืน ๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงทําใหเกิดความขัดแยง ตนทุนคาใชจายเพ่ิม งบประมาณบานปลาย 
ส้ินเปลืองทรัพยากรและระยะเวลาในการกอสรางลาชา ทําใหเสียโอกาสในการใชพ้ืนท่ีทํางานของ
งานโครงการกอสรางท่ีเกิดขึ้น 

 
1.  นิยามของ Change Order   

 Barrie and Paulson (1992) กลาววางานเปล่ียนแปลง (Change Order) เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงจากขอบเขตงานของสัญญาเดิม การแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และการ
ดัดแปลงอ่ืน ๆ ท่ีออกมา โดยออกคําส่ังเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม แตเปนส่ิงท่ีมีผลกระทบ
จากขอกําหนดของสัญญา  

 ซ่ึงคลายคลึงกับ Hanna (1998) ท่ีระบุไววา Change Order เกิดขึ้นจากการส่ังโดยผูมี
อํานาจในสัญญา ใหมีการเปล่ียนแปลงจากแผนดําเนินการเดิม รายละเอียดของการกอสรางหรือ
เกิดขึ้นจากส่ิงตาง ๆ ในเอกสารสัญญา 

 ผลงานวิจัยโดย Kamking (1997) สรุปไววาการกอสรางเกือบทุก ๆ โครงการ  
จะมีประสบการณเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในปริมาณของเนื้องาน และมีคําส่ัง ทําใหมีระยะเวลา
ของการทํางานเพ่ิมขึ้น จากท่ีกําหนดไวในสัญญาเริ่มตน นอกจากนี้บนพ้ืนฐานของงานวิจัยเดียวกัน
โดย Kamking (1997) กลาววาความสําคัญของการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับงานท้ังหมด ในชวงกอน
และหลังการออกแบบการสํารวจภาคสนามกอสราง ความสมบูรณของแบบท่ีใชในการทํางาน 
 การประมาณราคาหรือขอเสนอแนะของงาน ตลอดจนส่ิงท่ีคาดวา เนื่องมาจากสภาพแวดลอมและดิน 
ฟา อากาศ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง  
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 ในเง่ือนไขสัญญาของ Institute of Civil Engineers (ICE) 1990 Change Order ถูกให
ความหมายไววา “การเปล่ียนแปลงท่ีรวมถึง การเพ่ิมเติม การยกเวน การแทนท่ี การเปล่ียนแปลง  
การเปล่ียนในคุณภาพ ของลักษณะ รูปแบบ ชนิด ตําแหนง มิติ ระดับ หรือ เสนทาง และการเปล่ียน
ใน ลําดับวิธีหรือระยะเวลา ของการกอสรางท่ีตองการจากสัญญา” 

 อางถึงการศึกษาในการปฏิบัติงานของ Hanna (1998); Choy and Sid well (1991); 
Wallace (1994) อางโดย Chan and Yeong (1995) วา Change Order สามารถนิยามไดวาการเปล่ียนแปลง การ
แกไขดัดแปลง ส่ิงท่ีเพ่ิมเตมิจากแผนงาน รายละเอียดของงานหรืออ่ืน ๆ ในสัญญากอสรางเดิม มีผล
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตนทุนท่ีตามมา โดยมีลักษณะการเกิด Change Order ตาง ๆ ดังนี้ 

 1. สงเปนเอกสารท่ีประกอบดวยการเขียนขอความตองการเปล่ียนแปลงระหวาง
ผูรับเหมาและผูวาจาง 

 2.  การเปล่ียนแปลงงานนํามาสูความไมผิดพลาดของผูรับเหมา 
 3.  การเปล่ียนแปลงงานท่ีไมรวมอยูในสัญญาเดิม และไมรวมอยูในราคาสัญญาเดิม 
 
นอกจากนั้น Bu-Bshait and Manzanera (1990) กลาววา Change Order เริ่มตนเปนสวน

หนึ่งของสัญญาในทันทีท่ีเจาของอนุมัต ิ
   
2.  ชนิดของ Change Order   
 Cox (1997) สรุปได 3 วิธี ในการทํา Change Order ท้ัง 3 ขอ ถูกแสดงขางลางดวย
นิยามของมัน 
 1. Formal Change Order เอกสารจริงของ Change Order ออกโดยเจาของท่ีดัดแปลง
เนื้อหาของสัญญา แผนงาน หรือรายละเอียดของงาน Formal Change Order เปนขั้นตอนเริ่มตนจาก
เจาของหรือจากตัวแทนของเจาของอันเกิดจาก วิศวกรหรือสถาปนิก สามารถออกคําส่ังท่ีออกโดย
เจาของ เพ่ือใหมีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของงาน 
 2. Constructive Change Order งานสัญญาพิเศษ กลาวโดยการพูดปากเปลาถึงคําส่ัง
โดยคําพูดของเจาของหรือความตองการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากเจาของและผูรับผิดชอบ 
 งานวิจัยของ Bu-Bshait and Manzanera (1990) กลาววา Constructive Change Order 
เริ่มตนจากผูรับเหมาหรือผูรับเหมายอย โดยบันทึกใน Constructive Change Order เพ่ือเขียนในส่ิงท่ี
นอกเหนือจากขอบเขตของสัญญาหรือขอผิดพลาดในการออกคําส่ังท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเดิม ท่ีมี
ผลกระทบเชนเดียวกับ Formal Change Order ท่ีไดถูกแจงออกมา  
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 3. Cardinal Change Order อาจเกิดขึ้นเม่ือมีปริมาณงานท่ีตองการนอกขอบเขตของ
สัญญาเริ่มตน 
 
3.  ความสําคัญของระบบจัดการเอกสารและ Change Order 
 งานวิจัยของ Barrie and Paulson (1992) กลาววาการจัดการระบบเอกสารท่ีดี สามารถ
การตอบสนอง ตอปญหาสําคัญกับความไมเหมาะสมของการจัดการ Change Order ไดมีผลเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1.  ควรมีการจัดระบบเอกสาร ใหสะดวกตอการใชงานและอางอิง 
 2.  ผูจัดการโครงการกอสรางตองมีความรอบรูในดานสัญญากอสรางและกฏหมาย ใน
การดําเนินงานกอสรางควรมีความชํานาญในดานเง่ือนไขสัญญากอสราง เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ี
และรับผิดชอบตอกระบวนการ Change Order 
   3. ควรมีความสัมพันธรวมกันในการทํางานของทุก ๆ กลุมท่ีเกี่ยวของในสัญญา
กอสรางและผูดําเนินงานในการกอสราง คือ เจาของ ,วิศวกร/สถาปนิก,ผูรับเหมา,ผูรับเหมาชวงและ
ผูจัดสงวัสดุ ควรมีรูปแบบของเอกสาร ในการตอบรับ และเอกสารท่ัวไป ใชเปนขอมูลอางอิง เพ่ือ
ปองกันการหลีกเล่ียงและขอถกเถียง ดังนั้นเอกสารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการ Change 
Order สามารถพบไดท่ัวไปในงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานกอสรางซ่ึงสอดคลองกับ Scott (1974); 
Thomas (1990); Zarfar (1996); Al-Saggaf (1998) ในการบรรลุตอปญหาท่ีมีสาเหตุจาก Change 
Order ผูรับเหมาควรจัดการเก็บบันทึกไว ในการเกิดงานเปล่ียนแปลงจากเอกสารท่ีตอบโตกัน ของ
แบบกอสราง, รายการมาตราฐาน และการประมาณราคา ใหเรียบรอย โดยมีการยืนยันตอบันทึกนั้น
อีกครั้ง เพ่ือเปนความสําคัญตอระบบเอกสารนั้น 
 
4.  การลด Change Order โดยการจัดการเอกสารและการส่ือสาร 
 4.1  การปรับปรุงความเขาใจและการส่ือสารในโครงการ 
  จากผลงานวิจัยของ Badger and Gay (1996) กลาววาในการพัฒนาระบบ Change 
Order หนึ่งในองคประกอบแรกท่ีดูเหมือนจําเปนสําหรับความสําเร็จในการบรรลุผลลัพธ ในการ
ทราบและเขาใจของผูมีสวนรวมในการกอสราง ในความสําคัญของระบบเอกสารในทางปฏิบัติ 
เอกสารท่ีถูกตองจะถูกใชบันทึกความตองการของผูมีสวนรวมในงานกอสรางนั้น ในประเด็นท่ี
สําคัญ จากผลงานวิจัยอุตสาหกรรมกอสราง 
 1.  การสรางและสนับสนุนทัศนคติท่ีถูกตองในการควบคุมงานกอสราง 
 2.  การตรวจสอบ Site กอสรางอยางละเอียด 
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 3.  ความชัดเจน และภาคสรุปโดยยอของโครงการท้ังหมด 
 4.  รายละเอียดในการออกแบบ 
 5.  การหลีกเล่ียงการแตงตั้งผูรับเหมาชวง 
 6.  การใหรางวัลแกผูรับเหมาอยางถูกตอง 
 7.  การใชการจัดการเกี่ยวกับทางเลือก 
 8.  การนัดหมายของผูจัดการกองทุนท่ีเปนอิสระสําหรับควบคุมราคา 
 9.  คุณภาพของเอกสารสัญญากอสราง 
 10.  การส่ือสารท่ีดี และองคกรรวมระหวางสมาชิกทีมงานกอสราง 
 

รายการขอ 9 ถึง 10 คือคุณภาพของเอกสารสัญญากอสราง ท่ีคลายกับการคนพบใน
ผลงานวิจัยของ Badger and Gay (1996) เหมือนเปนความสําคัญในการลดปริมาณ Change Order 
ระบบเอกสารท่ีดีสามารถชวยในการออกแบบระบบ Change Order ไดอยางมีประสิทธิผล 
 กลยุทธอ่ืน ท่ีแสดงในรายการขอ 1 ถึง 8 เปนการส่ือสารและการทํางานรวมกันท่ีดี  
ระหวางทีมสมาชิกกอสราง จากการศึกษาของ Worby (1985) พูดโดย Hanna and Yeoung (1995) 
ในเรื่องของการเกิดคดีความฟองรอง จากงานวิจัยพบวาทําใหเกิดความสัมพันธท่ีขัดแยงและการ
ทํางานรวมกันท่ีไมมีประสิทธิภาพระหวางผูมีสวนรวมในการจัดการกอสราง ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
นําไปสูการเพ่ิมขึ้นของจํานวนการฟองรองและเปนหนึ่งในเหตุผลท่ีทําใหเกิดมีวัตถุประสงคของ
การสรางตนแบบสําหรับการศึกษา เพ่ือการพิจารณาปรับปรุง การส่ือสารระหวางผูใชงาน Change 
Order ท้ังหมด การส่ือสารท่ีดี สามารถนําความสําเร็จได โดยการนําเทคโนโลยี และการนํา
แนวความคิดของธุรกิจตอธุรกิจ ไปปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ ในความจําเปนของการทํางานโดยรวม
และผูมีสวนเกี่ยวของในงานกอสราง 
 การศึกษาโดย Jacob (1978) กลาวไววา“ทัศนคติท่ีผิด และความไมเปนมิตรใน
กระบวนการ Change Order ท่ีถูกตอง ไดนําเขาสู การขาดทุนทางการเงินท่ีสําคัญและเกิดการ
ลมละลาย ซ่ึงสามารถพบไดจากเหตุผลท่ีกลาว โดย Bu Bshait and Manzanera (1990) ท่ีเสนอให
เห็นวาในกระบวณการท่ีดีของ Change Order จะเกิดขึ้นตั้งแตปญหาใหญระหวางทํางาน การแกไข
สัญญากอสราง โดยไดถูกสรุปจากการเกิดขึ้นของ Change Order ระหวางดําเนินงานกอสราง 
ในการจัดการเอกสารท่ีดี และการปรับปรุงการส่ือสารของ Change Order สามารถถูกพิจารณา
เหมือนเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการจัดการดานเวลาและตนทุนท่ีเสียไปในงานกอสราง ซ่ึงจะเปน
การนํามา เพ่ือพิจารณารวมกันใหมีผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีดานเวลาและตนทุนสําหรับ
ผูรับเหมากอสราง 
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 4.2  การแสดงขั้นตอนและลําดับของเอกสาร 
  ใชนํามาซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบโครงงานของแผนภูมิ Change Order 
สามารถเปนพ้ืนฐานของการนําไปใชงาน Change Order ซ่ึงแสดงใหเห็นในงานวิจัย Zafar (1996) 
กลาววาในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นของ Change Order อาจจะ
ประกอบดวย รายการดังขางลาง 
 1.  การขอขอมูลสงไปยังเจาของท่ีเกี่ยวกับปญหาท่ีสําคัญ 
 2.  ความชัดเจนของ Change Order จากเจาของ 
 3.  การสงขอมูลไปยังผูรับเหมายอย และผูจัดสงวัสด ุ
 4.  การออกแบบซํ้า 
 5.  การยกเลิกการอนุมัติ แบบรายละเอียดและอ่ืน ๆ 
 6.  เจาของอนุมัติเพ่ิมเติมหรือยกเลิกซํ้า 
 7.  การหลอวัสดุสําเร็จ และการจัดสง 
 8.  การบรรลุผลงาน 
 9.  การทดสอบพิเศษ หรืองานท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ Change Order 

ปจจัยอ่ืน ๆ เกิดขึ้นจากเวลาของการตอบกลับของผูรับเหมาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอ
เอกสารท่ีถูกตองท่ี Change Order ไดมีการส่ัง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในขอบเขตของงานเริ่ม หรือ
เปล่ียนแปลง ผูจัดการโครงการ หรือมีการเขียนขอความท่ีเปล่ียนแปลงในขอบเขตงาน ท่ีมีเนื้อหา
โตแยง อาจทําใหเกิดสาเหตุของการเส่ือมลงในความสัมพันธของเจาของกับผูรับเหมา ผูวาจางตอง
ดําเนินงานใหเกิดความรวมมือในการทํางานอยางด ี
 
5.  สาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิด Change Order  
 การศึกษาโดย Choy and Sidwell อางโดย Chan and Yeong (1995) พบวาขอผิดพลาด
เกิดจากการออกแบบและขอกําหนดท่ีใชในงานกอสราง เปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงขอบเขตในสัญญา โดยสอดคลองกับ Kaming (1997) ท่ีพบวาความลาชาในการกอสราง 
ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ป ล่ี 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 
มากท่ีสุดและมีระดับความรุนแรงมากท่ีสุด การเกิดขึ้นของปญหาไดบันทึกไว ใน Request for 
information (RFI) ท่ีมีการติดตอส่ือสารระหวาง A/E ,ผูรับเหมา,และผูรับเหมายอย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง Request for information (RFI) เปนวิธีการติดตอส่ือสารใชเปนเอกสารหลักท่ีผูมีสวนรวมในการ
กอสรางใชกัน โดยคํานึงถึงคําถามท่ีอางอิงจากแบบกอสราง และรายการมาตราฐาน Kreitzberg 
(1991) 
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 งานวิจัยของ Hanna (1998) อางถึงปญหาท่ีเกี่ยวกับ Change Order การศึกษาดังกลาว 
จะกลาวถึงปญหา ดังนี้ 
 1.  การเปล่ียนขอบเขตเนื้อหาของโครงการ เนื่องจากแผนงานเดิมไมสมบูรณ 
 2. ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากการรบกวน การขาดเครื่องมือ แรงงานและวัตถุ  
ท่ีตองการของขอบเขตใหม 
 3.  ความยากในการพิจารณา สําหรับคาใชจายสําหรับกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 4.  การเพ่ิมขึน้ในตนทุนการจัดการโครงการ 
 5.  การเพ่ิมขึ้นในความถ่ีของการวางแผนและการวางแผนซํ้า 
 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 
 ซ่ึงคลองกับการศึกษาของ Arditi (1985); Ehrenreich Hansen (1994); Zarfar (1996) 
and Al Saggaf (1998) Change Order เปนเหตุผลท่ีนํามาซ่ึงผูรับเหมานําเปนขอพิจารณาท่ีเหตุผล
สําคัญของความลาชาในโครงการกอสราง 
 Ibbs and Ashley (1987); Ehrenreich and Hansen (1994); Hanna (1998) พบวา Change 
Order เปนสาเหตุสําคัญของการหยุดชะงักของแผนการดําเนินงานและมีผลตอการเพ่ิมขึ้นของ
ตนทุนในการทํางานซํ้าท้ังหมด และประสิทธิภาพการผลิตท่ีแยลง 
 Driscoll (1971); Ibbs and Ashley (1987); Bu Bshail and Manzanera (1990); 
Ehrenreich Hansen (1994); Cox (1997) พิจารณาวา Change Order เปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญของ
การฟองรอง และเกิดการขัดแยง ท่ีเกิดขี้นจากการพิจารณาของผูมีสวนรวมในงานกอสราง ท่ีมีความ
ตั้งใจท่ีทําใหเกิด Change Order แลว นําไปเปนเหตุผลทําใหเกิดผลกระทบสําคัญตอ ตนทุน
โครงการท้ังหมด และการทํางานตามแผน 
 ผลกระทบจาก Change Order ทําใหเกิดความลาชาของการกอสราง การฟองรอง และ
งบประมาณบานปลาย ระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น   
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7.   สรุป Change Order 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ Change Order คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการ
เริ่มสัญญาในการกอสราง จะทําใหเกิดการเพ่ิมเนื้องานท่ีมีความจําเปนหรือใหเกิดความสมบูรณ 
ปลอดภัยตอการใชงาน โดยมีการบอกกลาวหรือส่ังการ ในลักษณะเอกสารหรือวาจา จากผูวาจางผู
ควบคุมงาน ตัวแทนของผูวาจาง ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ระยะเวลาในการทํางาน แผนงาน 
วัสดุและอุปกรณ แรงงาน คาใชจาย ท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา 
 สาเหตุท่ีทําใหเกิด Change Order โดยท่ัวไป จะเกิดขึ้นจากผูวาจางเปล่ียนแปลงเปาหมาย
และวัตถุประสงค แผนงาน เทคโนโลย ีตามกาลเวลาท่ีเกิดขึ้น ในดานของผูออกแบบเกิดจากความผิดพลาด
ของแบบและรายการประกอบแบบ  
 ผลกระทบท่ีขึ้นจาก Change Order เปนตนเหตุทําใหเกิดความลาชาของงานกอสราง 
ขอพิพาทความขัดแยงของการทํางานระหวางเจาของงาน ผูรับจางหลัก ผูรับจางรายยอย ผูออกแบบ
หลักและผูออกแบบรายยอย ในงานกอสรางบางโครงการ จะนํามาสูการฟองรองในคดีความตาง ๆ 
ทําใหส้ินเปลืองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและบุคคลกร ประสิทธิภาพการทํางานลดลง เนื่องจาก
ตองทุมเทเวลาในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น ทําใหสูญเสียโอกาสของการใชงานของพ้ืนท่ีและอุปกรณ
ตางๆ สําหรับการทํางานในโอกาสตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดงบประมาณบานปลาย เนื่องจากตองใช
คาจายเพ่ิมในขณะท่ีเกิด Change Order ในวาระตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น   
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บทที่ 3 
กรณีศึกษา 

 
1.  ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
 เม่ือประมาณป 2532-2536 ธนาคารมีนโยบายขยายพ้ืนท่ีทํางานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลังเจริญเติบโต ตามความตองการดานการเงิน การธนาคารกําลังเจริญกาวหนาอยาง
มาก ทําใหจํานวนพนักงานมีการเจริญเติบโตมากขึ้น เกิดสายงานใหม ๆ ในระบบการเงิน เม่ือ
ปญหาพ้ืนท่ีทํางานของพนักงานไมเพียงพอ ขาดแคลนท่ีจอดรถของธนาคารและพนักงานขาด
แคลนพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีไดมาตรฐานตาง ๆ ในการใชเปนหองประชุม บริการและสันทนาการใน
กิจการของธนาคาร 
 ดังนั้น ธนาคารจึงแกปญหาโดยขอแลกเปล่ียนท่ีดินกับกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีสภาพ
ท่ีตั้งอยูท่ีวังเทวะเวสมอยูติดกับพ้ืนท่ีของวังบางขุนพรหมของธนาคาร  ไดทําการแลกเปล่ียนราช
พัสดุโดยซ้ือท่ีดินพรอมกอสรางอาคารใหกับกระทรวงสาธารณสุขท่ีอยูในปจจุบัน จังหวัดนนทบุร ี
 ป 2537 – 2543 เม่ือกระทรวงสาธารณสุขไดยายไปอยูท่ีจังหวัดนนทบุรีแลว ธนาคาร 
ไดรับมอบพ้ืนท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข จึงไดเปดพ้ืนท่ีท้ัง 2 พ้ืนท่ีใหเปนพ้ืนท่ีผืนเดียวกันคือ  
วังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสมเปนพ้ืนท่ีใชสอยในกิจการของธนาคาร 
 ตอมาคณะทํางานกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมไดเสนอการดําเนินการจัดทํา
ผังแมบท (Master Plan) เพ่ือขออนุมัติงบประมาณตอธนาคารและไดรับการอนุมัติงบประมาณเม่ือป 
2543 ดังมีพ้ืนท่ีสําหรับดําเนินการท้ังส้ิน 66 ไร 3 งาน 80.50 ตารางวา 
 ในพ้ืนท่ีตั้งอาคารของธนาคารตามบริเวณตาง ๆ ไดกําหนดการใชท่ีดินสําหรับอนาคต
เปน 3 เขต ไดแก เขตอนุรักษ เขตสํานักงาน เขตสันทนาการ (ภาพท่ี 1) 
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 ในระหวางดําเนินการเสนออนุมัติการจัดทําผังแมบท (Master Plan) และไดรับมอบ
พ้ืนท่ีจากกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารไดดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีมีความทรุดโทรมจากการใช
งานของทางกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีเปนสนามหญาและลานจอดรถ อาคารท่ีมี
โครงสรางดีและไมกอใหเกิดเปนส่ิงกีดขวางตอการสัญจรและพ้ืนท่ีกอสรางในโครงการกอสราง
สํานักงานใหญหลังใหม จึงทําการปรับปรุงอาคารเกาบางหลังและพ้ืนท่ีบางสวนเพ่ือบรรเทาปญหา
พ้ืนท่ีใชงานไมเพียงพอและขาดแคลนท่ีจอดรถ (ดังภาพท่ี 2 และ 3) 
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 การรื้อถอนอาคารเดิมของกระทรวงสาธารณสุข  ธนาคารไดวาจาง บริษัท แทคทีม 
จํากัดเปนผูรับจางรื้อถอนอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีเขตกอสรางออก  เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีกอสรางอาคาร
สํานักงานใหญหลังใหม 

อาคารโบราณท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมยากตอการบูรณะ  ธนาคารไดวาจางหางหุนสวน
จํากัด แชฟา เปนผูรับจางรื้อถอนโดยนําวัสดุท่ีมีความโดดเดนของอาคาร เชน เสา พ้ืนไม บันได 
หนาตาง ประตู เก็บรักษาไว เพ่ือใชในงานปรับปรุงอาคารโบราณท่ีลักษณะและรูปรางคลายกัน
ตอไป 

 ป 2544 ธนาคารไดดําเนินการจัดประกวดราคางานจางท่ีปรึกษาบริหารโครงการ
กอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมพรอมจัดทําผังแมบท (Master Plan) เพ่ือสรรหาท่ีปรึกษา
บริหารโครงการท่ีมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะในลักษณะ Professional construction Manager 
(PCM) ทําหนาท่ีบริหารงานโครงการรวมกับผูรับผิดชอบของธนาคารในการวางแผนการ
บริหารงานโครงการควบคุมดูแลการดําเนินงานโครงการ 

ในการสรรหาท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ธนาคารไดใชวิธีการแบบปด (Open Bid) 
ประเภทจํากัดขอกําหนดตามคุณสมบัติเบ้ืองตน (Pre-qualification) ท่ีธนาคารกําหนดและผูผานการ
คัดเลือกรอบสุดทายจะไดรับการพิจารณาอนุมัติใหเปนผูทําสัญญาเปนท่ีปรึกษาบริหารงาน
โครงการและควบคุมงานกอสรางตามโครงการ โดยกําหนดงบประมาณท้ังโครงการประมาณ 
1,700 ลานบาท เปนคาใชจายในการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมพรอมจัดทําผังแมบท 
(Master Plan) ระยะเวลาส้ินสุดโครงการในป พ.ศ.2547 

 บริษัทท่ีผานการประกวดราคามีจํานวน 9 บริษัท ไดแก บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง
เอ็นจีเนียรส จํากัด  บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษาตอตระกูลยมนาคและเพ่ือนจํากัด    บริษัท โปรเจคแพ
ลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด   บริษัท โปรเกรสซิม ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนซัลแทนท จํากัด เปนตน 

 ผูชนะการประกวดราคาดังกลาว คือ บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (PPS) 
เปนท่ีปรึกษาบริหารโครงการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม  

จากนั้น ธนาคารไดทําการประกวดราคางานจางเหมาโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
ใหญหลังใหม ไดบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด เปนผูรับจาง ไดดําเนินงานกอสรางตาม
สัญญาโดยมีระยะเวลาเริ่มตนสัญญา วันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 ส้ินสุดสัญญา วันท่ี  24 กุมภาพันธ 
2550 ใชระยะเวลากอสราง 940 วัน ตามแผนงานในสัญญา (ภาพท่ี 4) 
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 ในการบริหารงานของโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม ธนาคารไดจัด
โครงสรางการบริหารงาน เพ่ือเสนออนุมัติ ส่ังการและรายงานความกาวหนางานโครงการ (ภาพท่ี 
5) ซ่ึงประกอบดวย 

1.  ธนาคาร 
 2.  คณะกรรมการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม 

3.  คณะกรรม การจัดจาง 
4.  คณะกรรมการตรวจการจาง 
5.  ท่ีปรึกษาฯ โครงการ 
6.  ผูรับจางท่ีปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน 
7.  คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม 
8.  ผูรับจางกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภา

พที่
 5 โ

คร
งส

ราง
กา

รบ
ริห

าร 
โค

รงก
ารก

อส
ราง

อาค
ารส

ําน
ักง

าน
ให

ญห
ลัง

ให
ม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18

ธนาคาร ซ่ึงมี ผูว าการธนาคาร ในฐานะของผูว าจางอนุมัติและรับทราบถึง
ความกาวหนาในภาพรวมของโครงการ 

คณะกรรมการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม  จะประกอบดวย 
ผูบริหารระดับสูงเปนประธาน ทําหนาท่ีพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน 
พิจารณาผลกระทบตอภาพรวมของโครงการ เสนออนุมัติตอผูวาจาง 

คณะกรรมการจัดจาง จะประกอบดวยผูบริหารระดับกลางเปนประธาน ทําหนาท่ี
พิจารณาสัญญาจางการประกวดราคา คุณสมบัติของผูรับจาง การตอรองราคาในการเสนอราคาของ
ผูรับจาง เพ่ือเสนออนุมัติตอผูวาจาง 

คณะกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีติดตามความกาวหนาของงานเรงรัดการทํางาน
ของท่ีปรึกษาบริหารโครงการและผูรับจางกอสรางใหมีผลการดําเนินงานเสร็จทันตามเปาหมาย
กําหนด ตรวจรับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน เสนออนุมัติจายคาจางตอผูวาจาง กํากับและดูแล
การทํางานของคณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม เพ่ือใหการทํางาน
เปนไปตามเปาหมาย ของระยะเวลาในสัญญางานกอสรางกําหนด 

ที่ปรึกษาฯ โครงการ ธนาคารไดจางผูเช่ียวชาญจากสถาบันศึกษา เขาชวยใหคํา
เสนอแนะและใหความเห็นในดานวิชาชีพเฉพาะดาน  ตอคณะกรรมตรวจการจางหรือ
คณะกรรมการโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม เพ่ือใชเปนขอมูล ในการตัดสินใจ 
เปนขอพิจารณาเสนอตอธนาคารดําเนินการ 

ผูรับจางที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน  ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาบริหาร
โครงการเริ่มตั้งแตการวางแผนงานบริหารงาน ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลความ
ตองการของโครงการ (Requirement) เพ่ือประกอบการจัดหาผูออกแบบ จนถึงขั้นตอนการจัดหา
ผูรับจางกอสรางอาคาร ผูรับจางท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ท้ังหมดและดําเนินงานควบคุมงานกอสราง โดยมี
เปาหมายดําเนินโครงการใหใชงานไดตามตองการและสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา
จาง 

ท่ีปรึกษาบริหารโครงการไดจัดเตรียมบุคลากรสําหรับในการบริหารโครงการกอสราง
อาคารสํานักงานใหญหลังใหม เพ่ือใชในการทํางานของแตละชวงของงานท่ีเกิดขึ้น โดยไดจัดผัง
การจัดบุคลากรแบงออกเปนดังนี ้

ชวงการออกแบบ เปนการจัดเตรียมบุคลากรในดานของคณะบริหารโครงการไดแก   
คณะท่ีปรึกษาดานบริหารโครงการ กฎหมายและสัญญา คณะปฏิบัติงานและคณะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบไปดวย บุคลากรหลากหลายวิชาชีพ เพ่ือใชปฏิบัติงานสําหรับ จัดทํา
ขอกําหนดความตองการเบ้ืองตน (Requirement) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ ทําแผนงาน
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วิธีการสรรหาผูออกแบบและคัดเลือกคุณสมบัติและกํากับดูแลการออกแบบ จัดทํางบประมาณ 
จัดทําสัญญาจางในแตละสัญญาท่ีเกิดขึ้นในชวงออกแบบ ศึกษาขอกฎระเบียบและกฎหมายสําหรับ
ใชในงานจัดซ้ือจัดจางของธนาคาร เพ่ือใชประกอบการทําสัญญาจางในชวงออกแบบ (ภาพท่ี 6) 
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ชวงการกอสราง เปนชวงท่ีจะตองใชบุคลากร ในดานของคณะบริหารโครงการ  
คณะท่ีปรึกษาและคณะปฏิบัติงาน โดยเนนงานดานวิชาชีพ เพ่ือในงานลักษณะของภาคสนาม 
สําหรับกํากับดูแล ผูรับจางกอสรางของแตละสัญญา ควบคุมงานกอสราง อนุมัติวัสดุ อุปกรณ และ 
Shop Drawing As-Built Drawing ของงาน แตละหมวดงานท่ีเกิดขึ้นในการทํางานกอสราง ติดตอ
ประสานงาน ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในดานวิชาชีพ ศึกษาขอสัญญา ขอกําหนด
และรูปแบบ ของงานกอสรางตามท่ีสัญญาจางกําหนด ท่ีเกิดขึ้นในชวงการกอสราง (ภาพท่ี 7) 
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การบริหารงานของท่ีปรึกษาบริหารโครงการในชวงการกอสราง เพ่ือทําหนาท่ีควบคุม
งานกอสรางและตรวจสอบปริมาณงาน ความกาวหนาของผูรับจาง (ภาพท่ี 8) แสดงขั้นตอนการ
ทํางานของบุคลากรในชวงการกอสราง ซ่ึงประกอบดวย 

1. คณะท่ีปรึกษา 
1.1  ดานบริหารโครงการ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในดานการบริหารโครงการ 

เพ่ือใหคําแนะนําการบริหารงานแตละชวงระยะเวลาของการทํางานท่ีเกิดขึ้นและปรับการทํางานให
เหมาะสมตอสภาพการกอสราง ตอบสนองเปาหมายการทํางานของผูวาจาง 

1.2  ดานกฎหมายและสัญญา ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในดานกฎหมายการกอสราง 
กฏระเบียบของทองถ่ินพิจารณาขอขัดแยงของสัญญา การดําเนินคดีความตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
การกอสรางและขอพิพาท ตามกฎหมายและการดําเนินการบังคับใชตามสัญญากําหนด 

1.3  ดานสถาปตยกรรมและการอนุรักษโบราณสถาน ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาใน
เรื่องความเปนเอกลักษณของทางส่ิงกอสราง การประสมประสานของอาคารในการใชพ้ืนท่ีรวมกัน
ของอาคารสํานักงานและอาคารอนรุักษโบราณสถาน 

1.4  ดานวิศวกรรมโครงสรางและปฐพีวิศวกรรม ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในเรื่อง
ของความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร การรับน้ําหนักในสวนตาง ๆ ของอาคาร การทํางาน
กอสรางอาคารใตดิน วิธีการปองกันการพังทลายของดินและเทคนิคในการทํางานตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

1.5  ดานวิศวกรรมไฟฟาและส่ือสาร ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในเรื่องของการนําเอา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชงาน เทคโนโลยีและการส่ือสารในปจจุบันและอนาคต การเช่ือมตอใชงาน
ระบบเกาและระบบใหม ความปลอดภัยในการควบคุมการทํางานใชงาน เพ่ือรักษาความปลอดภัย
และทรัพยสินของอาคาร 

1.6  ดานวิศวกรรมไฟฟาและระบบพิเศษ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในเรื่องของระบบ
ขนสง ผูใชงานอาคารและการนําเอาระบบพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นใหม ๆ มาใชงาน 

1.7  ดานวิศวกรรมสุขาภิบาล ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในเรื่องของการระบายน้ํา น้ํา
ใชและน้ําเสียของอาคาร ระบบดับเพลิง ท่ีนํามาใชงานอยางมีความปลอดภัย 

1.8  ดานวิศวกรรมเครื่องกลและปรับอากาศ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในเรื่องของ
การนําระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสมมาใชงานและการระบายอากาศเสีย เติมอากาศดี การควบคุม
ควันไฟ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมและเครื่องจักรตาง ๆ ท่ีนํามาใชงานภายในอาคารกอสราง
โครงการ 

1.9  ดานงานตกแตงภายในทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในเรื่องของการนําเอาวัสดุงาน
ตกแตงภายในมาใชงาน การออกแบบและการทํางานของผูรับจางในการกอสราง 
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2. คณะบริหารโครงการ 
2.1  ผูอํานวยการโครงการทําหนาท่ีกํากับดูแลบุคลากร บริหารงาน กําหนดหนาท่ี

ตาง ๆ เพ่ือการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการควบคุมงานกอสรางอาคาร รายงานความกาวหนา
ในภาพรวมท้ังหมดใหกับคณะกรรมการตรวจการจางและคณะผูบริหารของฝายผูวาจาง 

2.2  วิศวกรรมสํานักงาน ทําหนาท่ีจัดทํารายงานความกาวหนาและบันทึกการ
ประชุมตรวจปริมาณงานในดานวิศวกรรม 

2.3  เจาหนาท่ีธุรการ ทําหนาท่ีบันทึกเอกสารเขาออก จัดทํางานพิมพเอกสารใช
งานทําหนา ท่ีนัดหมายและติดตอประสานงาน บันทึกการทํางานของบุคลากร จัดเก็บเอกสารเขา
ระบบเพ่ือการทํางานดานธุรการ   

3. คณะปฏิบัติงาน 
3.1  ผูจัดการโครงการ ทําหนาท่ีบริหารจัดการงานกอสรางกํากับ ดูแล บุคลากรใน

การตรวจสอบขอกําหนด ShopDrawing การเบิกงวดงาน รายงานผลการทํางานภาคสนามและ
ประสานงานกับผูจัดการโครงการฝายผูวาจางและฝายผูรับจางกอสราง 

3.2  ผูชวยผูจัดการโครงการ ทําหนาท่ีรับมอบหมายงานดานบริหารในกรณี
ผูจัดการโครงการไมอยู และปฏิบัติงานดานบริหารบางสวนของผูจัดการโครงการตามหลักวิชาชีพ 

3.3 สถาปนิก ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและShopDrawing ปริมาณงาน  
ในงานสถาปตยกรรมและประสานงานตกแตงภายใน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และ
วิศวกรรมโครงสราง 

3.4  ภูมิสถาปนิก ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงาน 
ในงานภูมิสถาปตยภายนอกอาคารและประสานงานดานระบบวิศวกรรมภายนอกอาคารและ
สาธารณูปโภค 

3.5  วิศวกรโครงสราง ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณ
งานในงานโครงสรางและงานโยธาภายนอกอาคารและประสานงานดานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร สถาปตยกรรม งานตกแตงภายในและสาธารณูปโภค 

3.6 วิศวกรไฟฟาส่ือสาร ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing 
ปริมาณงานในงานระบบไฟฟาส่ือสาร งานดานคอมพิวเตอร งานรักษาความปลอดภัย ประสานงาน
ดานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน 

3.7 วิศวกรไฟฟากําลัง ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณ
งานในงานระบบการจายไฟฟา ระบบแสงสวาง ประสานงานดานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน 
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบขนสง และระบบไฟฟาส่ือสาร 
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3.8  วิศวกรสุขาภิบาล ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing  ปริมาณ
งานในงานระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบน้ําประปา ระบบระบายน้ํา ระบบดับเพลิง ประสานงานดาน
สถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน ระบบไฟฟากําลังและงานดานสาธาณูปโภค 

3.9 วิศวกรเครื่องกลและปรับอากาศ ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ 
ShopDrawing ปริมาณงานในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบขนสง ประสานงานกับ
งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน งานโครงสราง ระบบไฟฟากําลัง 

3.10 มัณฑนากร ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing   ปริมาณงาน
ตกแตงภายใน ครุภัณฑสํานักงาน งานครัว งานประติมากรรม งานศิลปกรรม ประสานงานกับงาน
สถาปตยกรรมงานโครงสราง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

3.11 วิศวกรสํารวจปริมาณ ทําหนาท่ีตรวจสอบปริมาณความกาวหนางานบริเวณ
พ้ืนท่ีทํางานกอสราง จัดทํารายงานการเบิกงวดงานของผูรับจาง ประสานงานตามสภาพหนางาน 

3.12 เจาหนาท่ีธุรการ ทําหนาท่ีบันทึกเอกสารเขา-ออก จัดทําพิมพเอกสารใชงาน  
ทําหนาท่ีนัดหมายและติดตอประสานงานบันทึกการทํางานของบุคลากร จัดเก็บเอกสารเขาระบบ
เพ่ือการทํางานดานธุรการ 

3.13 ชางเทคนิคอาวุโสสํารวจ ทําหนาท่ีควบคุมงานตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง    
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คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม ประกอบดวยผูจัดการ
โครงการ  ทีมงานดานเทคนิคและทีมงานดานจัดจาง ทําหนาท่ี กํากับดูแล ตรวจสอบและ
ประสานงาน โดยทํางานรวมกับท่ีปรึกษาบริหารโครงการ เพ่ือใหงานกอสรางแตละสัญญาเปนไป
ตามเปาหมายของระยะเวลาในสัญญางานกอสรางกําหนด โดยไดจัดโครงสรางการบริหารงาน 
(ภาพท่ี 9) และมีการทํางานดังนี ้ 

ทีมงานดานเทคนิค มีหนาท่ีรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานออกแบบ ขอกําหนด การ
กอสรางตามสัญญาจาง เชน งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน งานระบบ
วิศวกรรม ในการกอสรางของสัญญาจางในแตละสัญญา เพ่ือใหผูรับจางปฏิบัติงานตามสัญญางาน
กอสรางกําหนดโดยมีความปลอดภัยถูกตองตามขอเทคนิคและไดมาตรฐานและคุณภาพ 

ทีมงานดานจัดจาง มีหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวกับการประกวดราคาและจัดจาง  
ตรวจรับงวดงานคากอสราง การปฏิบัติงานตามขอสัญญาโดยท่ัวไป เชน เงินค้ําประกันซอง เงินค้ํา
ประกันการทํางาน เงินค้ําประกันผลงาน การเขาปฏิบัติงาน เบิกงวดงานคากอสราง วัตถุประสงค
เพ่ือกํากับดูแลใหผูรับจางแตละสัญญาปฏิบัติตามสัญญางานกอสราง 
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คณะทํางานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม มีบทบาทหนาท่ีการงาน 
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากฝายผูวาจาง โดยมีขัน้ตอนการทํางานและหนาท่ีรับผิดชอบในชวงทํางาน
กอสราง (ภาพท่ี 10) ดังนี้ 

1. ผูจัดการโครงการ ทําหนาท่ีวางแผนและปรับปรุงแผนโครงการ ติดตาม ควบคุมให
งานเปนไปตามแผนท่ีวางไว ประสานงานกับทุกสวนท่ีเกี่ยวของ ติดตามดูแลการทํางานทีมงานดาน
จัดจางและทีมงานดานเทคนิค สนับสนุนจัดหาส่ิงท่ีจําเปนในโครงการ แกไขปญหาขัดแยงตาง ๆ 

2.  ทีมงานดานจัดจาง 
2.1 นักพัสดุชํานาญการ ทําหนาท่ีบริหารงานเบ้ืองตนเกี่ยวกับขอสัญญา กํากับดูแล

การทํางานของนักพัสดุ นักบัญชี เจาหนาท่ีธุรการ การเบิกงวดงานของผูรับจาง การค้ําประกันตาม
สัญญา การทําผิดสัญญา รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามขอสัญญาของผูรับจางตอ
ผูจัดการโครงการ 

2.2  นักพัสดุ ทําหนาท่ี ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทํางานของผูรับจางใหปฏิบัติ
ตามขอสัญญาจาง จัดทํารายงานการเบิกงวดงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบการ
เบิกงวดงาน ปฏิบัติงานตามท่ีนักพัสดุชํานาญการ มอบหมาย 

2.3  นักบัญชี ทําหนาท่ี ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทํางานของผูรับจางในดาน
การเบิกคาใชจายเงิน ตามงวดงานและงบประมาณรายจายท่ีเกิดขึ้นในงานกอสรางตามสัญญา 
ปฏิบัติงานตามท่ีนักพัสดุชํานาญการ มอบหมาย 

2.4  เจาหนาท่ีธุรการ ทําหนาท่ีบันทึกเอกสารเขา-ออก จัดทําพิมพเอกสารใชงาน 
นัดหมายและติดตอประสาน บันทึกการทํางานของบุคลากร จัดเก็บเอกสารเขาระบบ เพ่ือการ
ทํางานดานธุรการ ปฏิบัติงานตามท่ีนักพัสดุชํานาญการ มอบหมาย 
 3.  ทีมงานดานเทคนิค 
 3.1 วิศวกรชํานาญการ ทําหนาท่ีบริหารงานเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม กํากับดูแลและการทํางานของวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร ชางเทคนิค ในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญากอสราง ขอกําหนด รูปแบบ ตรวจสอบการอนุมัติ ShopDrawing วัสดุและ
อุปกรณในการนําเสนอของผูรับจาง รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานของผูรับจางตอ
ผูจัดการโครงการ 
 3.2  สถาปนิก ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงานในงาน
สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยและประสานงานกับงานดานตกแตงภายใน ระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคารและงานโครงสราง 
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 3.3 วิศวกรโยธา ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงานใน
งานโครงสรางและโยธา ประสานงานกับงานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน ระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารและสาธารณูปโภค 
 3.4 วิศวกรเครื่องกล ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงาน
ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบขนสง ประสานงานกับ
งานสถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน ระบบไฟฟากําลังและส่ือสาร งานโครงสราง 
 3.5 วิศวกรไฟฟาและส่ือสาร ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing 
ปริมาณงานในงาน ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรศัพท ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ระบบปองกันอัคคีภัย ประสานงานกับงานสถาปตยกรรม งานตกแตง
ภายใน ระบบวิศวกรรมเครื่องกล ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานโครงสราง  
 3.6 มัณฑนากร ทําหนาท่ีตรวจสอบขอกําหนดและ ShopDrawing ปริมาณงานใน
งานตกแตงภายใน ครุภัณฑสํานักงาน งานครัว งานประติมากรรม งานศิลปกรรม ประสานงานกับ
งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
 3.7 ชางเทคนิค ทําหนาท่ีประสานงาน ติดตามการกอสราง ตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
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ผูรับจางกอสราง จะประกอบดวยผูรับเหมาหลัก( Main Contactor) และผูรับเหมาราย 
ยอย (Sub Contactor) ทําหนาท่ีกอสรางอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  ท่ีเกิดตามสัญญาจาง ประสานงานกับผูรับเหมารายยอย (Sub Contactor) เพ่ืองาน
โครงการกอสรางแลวสําเร็จตามระยะเวลาและเปาหมายของสัญญาจางกําหนด เสนอความกาวหนา
และสงมอบความสําเร็จตอผูวาจาง 

ในการทําสัญญาจางในงานกอสรางโครงการนี้ ธนาคารไดใชสัญญาจางท่ีใชในงาน
โครงการกอสรางขนาดใหญของธนาคาร ท่ีใชดําเนินการกอสรางมาแลวอยางไดผลดีและมาตรฐาน
สัญญากอสรางในโครงการขนาดใหญท่ียอมรับท่ัวไป โดยนําเอารางสัญญาจางงานกอสรางท่ีแปล
จากสัญญา Royal Institute of Architect (RIBA) มาประกอบการทําสัญญาจางกับผูรับเหมาหลักและ
ผูรับเหมารายยอย  

โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหมนี้ จัดอยูประเภทของอาคารขนาดใหญ
พิเศษ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมกับทุกช้ันมากกวา 10,000 ตารางเมตรและมีช้ันจอดรถใตดินลึกลงไป 4 ช้ันจาก
ระดับพ้ืนดิน มีรูปแบบของงานสถาปตยกรรมท่ีทันสมัย อยูใกลกับอาคารโบราณ ประกอบกับ
ระบบวิศวกรรม ท่ีมีเทคโนโลยีของการควบคุมอาคาร ท่ีมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเปนงานของ
ธนาคาร และมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายหลายประการ ท่ีเปนเทคโนโลยีใหม นํามาใชใน
โครงการกอสรางนี้ จึงมีความจําเปนท่ีตองอนุมัติจางท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจาก
สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการและสมาคมในดานวิชาชีพเฉพาะดาน เชน งานดานโครงสราง
จากสถาบัน AIT งานดานอาคารโบราณจากกรมศิลปากรและงานดานสถาปตยกรรมจากสมาคม
สถาปนิกสยาม เปนตน เพ่ือใหคําแนะนําขอมูลดานเทคนิค ในการนําเสนอใหธนาคารตัดสินใจ
ดําเนินงานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม (ภาพท่ี 11 - 19) 
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2.  ขอมูลเบื้องตนของงานเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานตามสัญญาผูรับเหมาหลัก 
 2.1  ขอมูลเบื้องตนดานการเงิน 
 ในการเก็บขอมูลเบ้ืองตนดานการเงินของงานเปล่ียนแปลงงเพ่ิม-ลด โครงการ
กอสรางนี้ โดยการนําเอาคาจางท่ีเกิดขึ้นในชวงเริ่มตนโครงการจนส้ินสุดสัญญากอสรางของงานใน
หมวดงานโครงสราง หมวดงานสถาปตยกรรมและหมวดงานวิศวกรรม เพ่ือเปนขอมูลในการหา
สัดสวนของคาจางตามสัญญาของงานเปล่ียนแปลงเพ่ิม-ลด ท่ีเกิดขึ้นของแตละหมวดงานและคาจาง
โดยรวมของงานโครงการนี้ ใชเปนแนวทางในการปองกันและลดปญหาทางดานงบประมาณคาจาง
ตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
1.  งานระบบปรับอากาศ คาจางตามสัญญา  164,082,226.-บาท 
 1.1  งานเพ่ิม     36,227,384.-บาท 
 1.2  งานลด    600,275.-บาท 
คิดเปนงานเปล่ียนแปลง  35,627,109.-บาท 
2.  งานระบบสุขาภิบาล คาจางตามสัญญา 105,009,654.-บาท 
  2.1  งานเพ่ิม       6,867,460.-บาท 
  2.2  งานลด     1,475,172.-บาท 
คิดเปนงานเปล่ียนแปลง  5,392,288.-บาท 
3. งานระบบไฟฟา  คาจางตามสัญญา 253,714,180.-บาท 
  3.1  งานเพ่ิม             38,737,407.-บาท   
  3.2  งานลด      3,338,171.-บาท 
คิดเปนงานเปล่ียนแปลง  35,399,236.-บาท 
4. งานสถาปตยกรรม คาจางตามสัญญา 409,796,165.-บาท 
  4.1  งานเพ่ิม     47,587,444.-บาท 
  4.2  งานลด     10,321,057.-บาท 
คิดเปนงานเปล่ียนแปลง  37,266,387.-บาท 
5.  งานโครงสราง  คาจางตามสัญญา 449,086,839.- บาท 
  5.1  งานเพ่ิม     41,984,119.- บาท 
  5.2  งานลด          933,140.- บาท 
คิดเปนงานเปล่ียนแปลง  41,050,979.-บาท 
รวมงานเปล่ียนแปลงท้ังหมด  154,735,999.-บาท 
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3.   ปจจัยที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง 
 งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารบันทึก แจงงาน
เปล่ียนแปลงของผูรับเหมาหลักเสนอตอเจาของโครงการ โดยผานท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวของกับความตองการของเจาของโครงการ แกไขงานกอสรางเพ่ิมเติมจากสัญญา 
ประกอบดวย งานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม งาน
โครงสราง ดังนี ้

 3.1  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานระบบปรับอากาศ 
 โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 14 รายการ แบงออกเปนปจจัยท่ีเกิดจาก 
 1.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 6 รายการ 
 2.  การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  3 รายการ 
 3.  ขอผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 6 รายการ 

  
ตารางท่ี 1  ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจจากเจาของ ในงานระบบปรับอากาศ 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานระบบปรับอากาศ 
ท่ีปรับปรุงแกไขตาม
นโยบายทบทวน
หนวยงาน 

-  เนื่องจากผูบริหารระดับสูง  
มีความตองการปรับเปล่ียน 
สวนงาน เพ่ือใหเกิดความ 
สะดวก ในการติดตอและ
ประสานงานระหวางสวนงาน
ทําใหตองปรับปรุงแกไขแบบ
กอสรางใหมขณะดําเนินการ
กอสราง 

-  ราคาเพ่ิม 
13,279,337 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

 

-  เพ่ิม 120 วัน 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
2. งานเพ่ิม Duct Smoke 
Detector ตามการ
เปล่ียนแปลงจํานวน 
AHU 

-  เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลง เกิดจาก
ผลกระทบจากนโยบาย
ทบทวนโยกยายหนวยงาน 
ทําใหตองเปล่ียนแปลงขนาด 
AHU  

-  ราคาเพ่ิม 
1,120,310 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 

-  เพ่ิม 30 วัน 

3.  งานหุม Aluminum 
Jacket ทอน้ําเย็น 
 ระบบปรับอากาศ  
ช้ันดาดฟา 

-  เนื่องจากมีทอน้ําเย็น
ระบบปรับอากาศ ติดตั้ง
บริเวณช้ันดาดฟาอาคาร เพ่ือ
ความเรียบรอยและรักษา
ปองกันฉนวนไมใหชํารุด
เสียหายกอนเวลาอันควร 

-  ราคาเพ่ิม 
703,512 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

4.  งานระบบปรับ
อากาศพ้ืนท่ีหองผูวาการ 
 และรองผูวาการ 

-   ผูบริหารระดับสูงมี
นโยบายปรับเปล่ียนงาน
สถาปตยกรรม เพ่ือความ
เหมาะสมของมุมมองท่ีดี  
จึงทําใหตองปรับแกไขงาน
ระบบปรับอากาศ 

-  ราคาเพ่ิม 
 329,952 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 
งานสถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

5.  งานเพ่ิม Grill 
อลูมิเนียมสีขาว เพ่ือ
ระบายควันในลืบไฟ
รอบวงร ีช้ัน 1-4 

-   เนื่องจาก Grill ระบาย
ควันในลืบไฟ ในงานระบบ
ปรับอากาศกับงาน
สถาปตยกรรม มีงานไม
ตอเนื่องกัน ทําใหตองเก็บ
งานบริเวณนี้ ใหมีสภาพท่ี
เรียบรอยในทุกมุมมอง 

-  ราคาเพ่ิม 
283,644 บาท 
-  ปรับแกไขงาน 
ระบบปรับอากาศ 
งานสถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 
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 รายการท่ี 1. งานระบบปรับอากาศท่ีปรับปรุงแกไขตามนโยบายทบทวน
หนวยงาน เปนงานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูบริหารดับสูงมีนโยบายขอเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีเขา
ไปใชในพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน ทําใหบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว ตองชะลอการกอสรางไวกอน เพ่ือรอการ
ออกแบบกั้นหองในพ้ืนท่ีสํานักงานและออกแบบปรับอากาศท่ีแกไขใหม ใหแลวเสร็จกอน จึงจะทํา
การกอสรางได มีผลทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงระบบปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศท่ีใชมี
ขนาดใหญจึงตองใชระยะเวลาในการผลิตจากตางประเทศ มีผลกระทบตอระยะกอสราง 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหตองปรับแกไขงานระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล  ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม ราคาคากอสรางในสวนตาง ๆ เพ่ิมเติม  
 รายการท่ี 2. งานเพ่ิมDuct Smoke Detector ตามการเปล่ียนแปลงจํานวน AHU  
เกิดจากผลการแกไขแบบระบบปรับอากาศตามนโยบายโยกยายหนวยงาน จากผูบริหารระดับสูง 
เนื่องจากเครื่อง AHU ไดเปล่ียนแปลงขนาดทําใหตองออกแบบขนาดทอลม (Air Duct) ระบบปรับอากาศ
ใหม จึงมีผลทําใหตองเปล่ียนแปลง Duct Smoke Detector ท่ีติดตั้งอยูท่ีทอลม  
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในงาน Duct Smoke Detector ทําใหตองเพ่ิมคาใชจายใน 
ระบบปรับอากาศ และเพ่ิมงานระบบไฟฟา ในสวน Power Supplyและอุปกรณ Sensor มีผลกระทบ
ตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากมีจํานวนท่ีใชงานมากขึ้น ตามการเปล่ียนแปลงจํานวนทอลม 
 รายการท่ี 3. งานหุม Aluminum Jacket ทอน้ํา เย็นระบบปรับอากาศช้ันดาดฟา  
เปนงานเปล่ียนแปลงเนื่องจากทอน้ําเย็นระบบปรับอากาศท่ีเดินอยูบนช้ันดาดฟา ไมไดติดตั้ง 
วัสดุปองกันความเสียหายจากแสงแดดและฝุนละออง ทําใหฉนวนมีอายุการใชงานท่ียาวนาน  
อีกท้ังสรางมุมมองท่ีด ี 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตองานในหมวด
อ่ืน ๆ และระยะเวลาการกอสราง ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึน้ 
 รายการท่ี 4. งานระบบปรับอากาศพ้ืนท่ีหองผูวาการและรองผูวาการ เนื่องจาก 
งานสถาปตยกรรม เกิดการเปล่ียนแปลงจากผูบริหารระดับสูง มีนโยบายตองการตกแตงภายใน 
หองและสถานท่ีทํางานใหมีความสวยงามและเหมาะสมตอการใชงาน สรางมุมมองท่ีดีของ
ผูบริหารระดับสูง 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟา และงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากตองส่ัง
วัสดุหรืออุปกรณท่ีส่ังจากตางประเทศ ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 รายการท่ี 5. งานเพ่ิม Grill อลูมิเนียมสีขาว เพ่ือระบายควันในลืบไฟรอบวงรี ช้ัน 
1-4 เปนงานท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบระบบปรับอากาศกับงานสถาปตยกรรม เนื่องจากขาดการ
ประสานท่ีดีหรือไมมีแบบ Detail ท่ีชัดเจน ทําใหเม่ือกอสรางแลวเสียมุมมองงานสถาปตยกรรม 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองปรับแกไขระบบ
ปรับอากาศและงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากตองส่ังวัสดุหรือ
อุปกรณท่ีส่ังจากตางประเทศ ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 6. งานระบบปรับอากาศพ้ืนท่ีหองผูอํานวยการอาวุโสและผูชวยผูวา
การเนื่องจากงานสถาปตยกรรม เกิดการเปล่ียนแปลงจากผูบริหารระดับสูง มีนโยบายตองการ
เปล่ียนแปลงหองและสถานท่ีทํางานใหมีความสวยงามและเหมาะสมตอการใชงาน สรางมุมมองท่ีดี
ของผูบริหารระดับสูง 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศระบบไฟฟา และงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากตองส่ัง
วัสดุหรืออุปกรณท่ีส่ังจากตางประเทศ ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 
 2.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 3 รายการ 

 
ตารางท่ี  2  ปจจัยท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบปรับอากาศ 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานยายเครื่องทําน้ํา
เย็นของตําหนัก 

-  เนื่องจากมีนโยบายใหรื้อ
ถอนอาคาร เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร  

-  ราคาเพ่ิม 
 6,400,000 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 
โครงสราง 

- เพ่ิม 120 วัน 
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ตารางท่ี  2  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
2. งานระบบปรับอากาศ
สําหรับหองประชุม
ใหญ  

-  เนื่องจากระบบปรับ
อากาศของหองประชุมใหญ 
ออกแบบไวกับผูออกแบบ
รายอ่ืนเพ่ือความสะดวกตอ
การกอสราง จึงนํามาอยูใน
งานจางเดียวกัน 

 

- ราคาเพ่ิม 
5,279,731 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม
โครงสราง 

- เพ่ิม 120 วัน 

3. งานทอลมของพัดลม 
ช้ันดาดฟา 

-  เนื่องจากการระบายอากาศ
เสียของพัดลมช้ันดาดฟา 
ผูบริหารระดับสูงมีนโยบาย 
เพ่ือความปลอดภัย  

-  ราคาเพ่ิม 
225,052 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
สถาปตยกรรม 

-  เพ่ิม 30 วัน 

  
 รายการท่ี 1. งานยายเครื่องทําน้ําเย็นของตําหนัก ระบบปรับอากาศนี้ เดิมติดตั้ง

อยูนอกพ้ืนท่ีกอสราง ตอมาธนาคารมีนโยบายปรับปรุงพ้ืนท่ีเปนสนามหญา ตองรื้อถอนตึกท่ีติดตั้ง
เครื่องทําน้ําเย็นของตําหนัก ประกอบกับธนาคารมีนโยบายท่ีจะนําเครื่องทําน้ําเย็นดังกลาว ไป
ติดตั้งบนช้ันดาดฟาของอาคารโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม จึงทําใหเกิดงาน
เปล่ียนแปลงงานนอกเหนือจากสัญญากอสรางของผูรับเหมาหลัก เนื่องจากตองการควบคุมการใช
งานท่ีมีความสะดวกและบริหารจัดการไดงายขึ้นในการยายเครื่องทําน้ําเย็นดังกลาว 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหตองแกไขแบบกอสราง เสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น 
ปรับแกไขระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรมและงานโครงสราง มีผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากมีการแกไขแบบ ใชวัสดุและแรงงานเพ่ิมเติม เปนงานเปล่ียนแปลง
จากสัญญาจาง ใชระยะเวลาในการทํางานเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 2. งานระบบปรับอากาศสําหรับหองประชุมใหญ เนื่องจากในการ
ออกแบบระบบปรับอากาศท่ีใชงานในหองประชุมใหญ ไดออกแบบโดยทีมงานออกแบบหมวดงาน
ตกแตงภายใน ไมใชของผูออกแบบหลัก มีความตองการควบคุมระดับเสียงของการทํางานของ
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เครื่องปรับอากาศ จึงแยกการออกแบบ ใหอยูในสวนของผูออกแบบตกแตงภายใน ทําใหเกิดงาน
เปล่ียนนอกเหนือจากสัญญาจางของผูรับเหมาหลัก 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ปรับแกไขงานระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรมและงานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง 
เนื่องจากตองส่ังเครื่องสงลมเย็นเพ่ิมเติม เปนงานเปล่ียนแปลงจากสัญญาจาง ใชระยะเวลาในการ
ทํางานเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 3. งานทอลมของพัดลม ช้ันดาดฟา เนื่องจากการระบายอากาศเสียของ
อาคารสวนใหญจะระบายอากาศเสียท้ิงท่ีบริเวณช้ันดาดฟา ซ่ึงในบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีท้ังทอลมระบาย
อากาศดีและอากาศเสียเปนจํานวนมาก ทําใหไมมีความปลอดภัยตอการใชงาน ผูบริหารจึงมี
นโยบายใหแกไขการติดตั้งและทิศทางการระบายอากาศเสียและอากาศดีใหม 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เสียคาใชจายเพ่ิมเติม ปรับแกไขงานระบบปรับอากาศ
และงานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากใชวัสดุและอุปกรณเพ่ิมเติม 
ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 
 3.  ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ 
 
ตารางท่ี  3  ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบปรับอากาศ 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเปล่ียนแปลงพัด
ลมเติมอากาศสําหรับท่ี
จอดรถ 
ช้ันใตดิน 

-  เนื่องจากพัดลมมีขนาด
ใหญไมสามารถติดตั้ง
ภายในหองเครื่องท่ี
ผูออกแบบกําหนดได 

-  ราคาเพ่ิม  
2,109,006 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 

-  เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเปล่ียนแปลง
เครื่องปรับอากาศหอง
เครื่องไฟฟา ช้ัน 1 

-  เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศท่ี
ออกแบบไวมีขนาดใหญ ไม
สามารถติดตั้งภายในพ้ืนท่ี
ได 

-  ราคาเพ่ิม  
1,595,745 บาท  
-  ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 

-  เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  3  (ตอ)  
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
3. งานเปล่ียนแปลง
ระบบปรับอากาศ
บริเวณพ้ืนท่ีโถงบันได 
ช้ัน 1-5 

-  เนื่องจากติดงาน
โครงสรางขนาดใหญ ทําให
ไมสามารถติดตั้งทอจายลม
เย็นได 

-  ราคาเพ่ิม 
1,310,856 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเปล่ียนแปลง
ระบบปรับอากาศพ้ืนท่ี
ศูนยคอมพิวเตอร 

-  เนื่องจากทอจายลมเย็นไม
สามารถติดตั้งตามแบบ
กําหนดไว 

-  ราคาเพ่ิม 
770,417บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 

-  เพ่ิม 30 วัน 

5. งานเพ่ิม
เครื่องปรับอากาศ, มาน
อากาศ 

-  เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้น 
ไมไดออกแบบระบบปรับ
อากาศไว แตมีความจําเปน
จะตองมีระบบปรับอากาศ 
สําหรับใชงาน 

-  ราคาเพ่ิม 
527,845 บาท 
-  ปรับแกไขระบบ
ปรับ อากาศและ
ระบบไฟฟา 

-  เพ่ิม 0 วัน 

 
 รายการท่ี 1.,2.,4. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูออกแบบระบบปรับอากาศ 

ออกแบบกําหนดขนาดพัดลมท่ีมีขนาดใหญกวาขนาดของหองหรือออกแบบแลวไมสามารถติดตั้ง
ได ทําใหการติดตั้งในสถานท่ีจริงไมได ตองเสนอขอเปล่ียนแปลงวัสดุหรืออุปกรณหรือแกไขแนว
ทางการติดตั้ง เนื่องจากผูออกแบบขาดการประสานงานระหวางผูออกแบบหรือตรวจสอบขนาด
ของวัสดุหรืออุปกรณกับการออกแบบสถานท่ีติดตั้งของผูออกแบบสถาปตยกรรมหรือผูออกแบบ
ในหมวดงานอ่ืน ๆ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศและระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากผูรับจางไดตรวจพบ 
ขอผิดพลาดนี้ ในชวงเสนอขออนุมัติ Shop drawing กอนขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ จึงทําใหเกิด
งานเปล่ียนแปลง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

 รายการท่ี 3. งานเปล่ียนแปลงระบบปรับอากาศบริเวณพ้ืนท่ีโถงบันได ช้ัน 1-5 
เนื่องจากทอลม (Air Duct) ระบบปรับอากาศท่ีออกแบบไว ติดโครงสรางหลักของอาคาร ทําใหไม
สามารถติดตั้งในสถานท่ีจริงได จึงตองออกแบบแนวทอลมใหมและเปล่ียนขนาดเครื่องเปาลมเย็น 
(Air Handing Unit) 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น ตองปรับแกไขระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาและงานในดานอ่ืน ๆ เชน งานจางท่ีปรึกษาบริหารโครงการ งานจางวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและคาจางประกันภัย  มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง ตองขยายเวลา
การกอสรางใหกับผูรับจางหลัก เนื่องจากตองเปล่ียนขนาดเครื่องเปาลมเย็น (Air Handing Unit) 
ใหม เปนอุปกรณท่ีส่ังผลิตจากตางประเทศใชระยะเวลาในการผลิต  

 รายการท่ี 5. งานเพ่ิมเครื่องปรับอากาศ, มานอากาศ เปนงานเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากผูออกแบบไมไดออกแบบไว เนื่องจากขาดมุมมองในดานการสูญเสียพลังงาน เพ่ือปองกัน
ระบบปรับอากาศออกสูภายนอก 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
ปรับอากาศและระบบไฟฟา ไมเกิดผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม 
ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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3.2  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานระบบสุขาภิบาล 
 โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 12 รายการ โดยแบงออกเปนปจจัยท่ีเกิดจาก 
 1. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 5 รายการ 
 2. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  2 รายการ 
 3. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 5 รายการ 

 
ตารางท่ี  4  ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจจากเจาของ ในงานระบบสุขาภิบาล 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเปล่ียนทอ
น้ําประปา จายเขา 
อาคารสํานักงานใหญ
หลังใหม 

1. เนื่องจากทอและมิเตอรท่ี
กําหนดไว มีขนาดเล็ก เกรง
วาจะใชงานไมเพียงพอ 

 

-  ราคาเพ่ิม
1,236,204 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานยายตําแหนง
ประตูน้ําไปไว ในชอง 
Shaft 

-  ยายตําแหนงประตูน้ําให
เหมาะสมตอการใชงาน 

-  ราคาเพ่ิม
1,124,766บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเปล่ียนแปลง
อุปกรณดับเพลิง ภายใน
หองไฟฟาและพ้ืนท่ี
ศูนยคอมพิวเตอร 

-  เนื่องจากเปล่ียนแปลง
พ้ืนท่ีใชงาน 

-  ราคาเพ่ิม
1,124,057บาท 
-  ปรับแกไข 
อุปกรณดับเพลิง 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานปรับปรุงทอ
น้ําประปา หองเตรียม
อาหาร ช้ัน 2   

-  เนื่องจากผูบรหิารมี
นโยบายทบทวนหนวยงาน 
ทําใหมีการเพ่ิมเติมหอง
เตรียมอาหาร จึงตองติดตั้ง
ทอน้ําประปาเพ่ิมเติม 

- ราคาเพ่ิม 
590,974  บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 

 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
5. งานเปล่ียนแปลง
อุปกรณ 
น้ําดื่ม 

- เนื่องจากเจาของ
เปล่ียนแปลงการใชงาน จาก
การทําความเย็นสวนกลาง
เปนการทําความเย็นเฉพาะ
จุด 

- ราคาลด 
460,681 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 
ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

-  0 วัน 

  
 รายการท่ี 1.,2.งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากเจาของ ตองการเปล่ียนแปลงการใช

งาน เนื่องจากตองการใหสามารถใชงานไดดีขึ้นหรือตองการความสะดวกตอการซอมแซมและ
บํารุงรักษาในระบบสุขาภิบาล เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการใชงานของผูใชอาคาร 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 3.  งานเปล่ียนแปลงอุปกรณ  ภายในหองไฟฟาและพ้ืนท่ีศูนย
คอมพิวเตอร เนื่องจากสวนงานเปล่ียนแปลงการใชงานจากท่ีออกแบบไว ทําใหตองเปล่ียนแปลง
อุปกรณดับเพลิงใหมและตองแกไขระบบไฟฟา 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลและระบบไฟฟา ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 4. งานปรับปรุงทอน้ําประปา หองเตรียมอาหาร ช้ัน 2 สวนท่ี 1 เกิดขึ้น
จากงานเปล่ียนแปลงนโยบายทบทวนหนวยงาน เนื่องจากปรับเปล่ียน Function ของสวนงาน ใน
งานสถาปตยกรรม ทําใหมีหองเตรียมอาหาร มีผลใหเกิดงานเปล่ียนแปลงทอประปา 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 5. งานเปล่ียนแปลงระบบน้ําดื่ม เกิดจากผูออกแบบไดออกแบบไวให 
ใชเครื่องทําความเย็นจากสวนกลาง ตอมาเจาของขอเปล่ียนแปลงการใชงาน เปนเครื่องน้ําดื่มเย็น 
แบบตรงจุดใชงาน จึงเกิดงานเปล่ียนแปลงดังกลาว 
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 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะการกอสราง 
เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 
 2.  การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  2 รายการ 
 
ตารางท่ี  5  ปจจัยท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของในงานระบบสุขาภิบาล 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานปรับปรุงทอ
ระบายน้ําเสีย เพ่ือ
เช่ือมตอเขากับทอน้ํา
เสียของกทม. 

- เนื่องจากเปนความตองการ
ตามนโยบายของสวนงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 851,522 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเครื่องสูบน้ํา
สําหรับรดน้ําตนไม 

- เกิดจากการยกเลิกใชเครื่อง
สูบน้ํา เนื่องจากเปล่ียน
เครื่องสูบน้ําใชงานใหม 

- ราคาลด 
124,210 บาท 

 

 - 0 วัน 

  
 รายการท่ี 1. งานปรับปรุงทอระบายน้ําเสีย เพ่ือเช่ือมตอเขากับทอน้ําเสียของ

กทม. เนื่องจากสวนงานมีนโยบาย ในการยกเลิกใชบอบัดน้ําเสียท่ีใชงานอยู เพ่ือลดภาระคาใชจาย
ตาง ๆ และการบํารุงรักษา ท่ีจะเกิดขึ้นภายในอนาคต โดยเสียคาใชจายในการบําบัดน้ําเสียใหแก
กทม.  

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลและ งานสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 2. งานเครื่องสูบน้ําสําหรับรดน้ําตนไม เนื่องจากโครงการนําเครื่องสูบ
น้ําประปา มาใชงานแทนเครื่องสูบน้ําสําหรับรดน้ําตนไม ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงลด 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงลด ไมเกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีลดจํานวนจากการใชงาน สามารถระงับการส่ังซ้ือจาก
บริษัทผูผลิตได 
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 3.  ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 5 รายการ 
 
ตารางท่ี  6  ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบสุขาภิบาล 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเปล่ียนแปลงถัง
บรรจุกาซ FM-200 
สําหรับหอง
คอมพิวเตอร 

- เนื่องจากถังมีขนาดใหญ
กวาประตูทางเขา กรณีกาซ
หมดไมสามารถนําเอาถัง
ออกมาเติมกาซได 

- ราคาเพ่ิม 
 302,662บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุภิบาล 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเปล่ียนแปลง 
ระบบสุขาภิบาล 
สําหรับพ้ืนท่ีหอง
ผูอํานวยการอาวุโสและ
หองผูชวยผูวาการ 

เนื่องจากแบบสุขาภิบาล
ขัดแยงกับแบบงาน
สถาปตยกรรม 

- ราคาเพ่ิม 
 245,541 บาท 
- ปรับแกไขงาน 
ระบบสุขาภิบาล 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเพ่ิมทอน้ําประปา
สําหรับกอกน้ําใต
เคานเตอรอางลางหนา 

เนื่องจากแบบระบบประปา
ขัดแยงกับแบบ
สถาปตยกรรม 

- ราคาเพ่ิม 
 176,811 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเปล่ียนแปลงทอ
น้ําดับเพลิง 

 

เนื่องจากผูออกแบบกําหนด
วัสดุและยี่หอไวตามสัญญา 
แตผูรับจางไมสามารถจัดหา
ไดตามท่ีกําหนด เนื่องจาก
วัสดุขาดแคลน 

- ราคาลดลง 
 583,126 บาท 

-  0 วัน 

5.งานเปล่ียนแปลง
ประตูน้ําอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย 

เนื่องจากประตูน้ํามีขนาด
ใหญไมสามารถติดตั้งใน
ตําแหนงท่ีระบุได 

- ราคาลดลง 
 154,785 บาท 

-  0 วัน 
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 รายการท่ี 1. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบอุปกรณใชงานไม
เหมาะสมทําใหไมสามารถติดตั้งในสถานท่ีกําหนดไดตามท่ีออกแบบไวหรือติดตั้งแลวไมสามารถ
ใชงานและซอมแซมบํารุงรักษาได เกิดขึ้นจากผูออกแบบขาดการตรวจสอบขนาดของอุปกรณท่ี
นํามาออกแบบกอนนํามาใชงานกับตําแหนงท่ีติดตั้งในแบบสถาปตยกรรม 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรบัแกไขงานระบบ
สุขาภิบาลและ ระบบไฟฟา ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 2.,3. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบขัดแยงระหวาง
ผูออกแบบ เนื่องจากขาดการประสานงานและตรวจสอบแบบ เพ่ือเปนขอมูลใชในการออกแบบ
ระหวางผูออกแบบทําใหการออกแบบไมสมบูรณ จึงตองเพ่ิมอุปกรณบางสวนเขาไปในแบบ
กอสรางตามสัญญา จึงจะสามารถใชงานไดอยางสมบูรณดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสีย
คาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบสุขาภิบาล งานสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการ
กอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 4. งานเปล่ียนแปลงทอน้ําดบัเพลิง เกิดจากวัสดุท่ีกําหนดไวในรายการ
ประกอบแบบ ผูรับจางไมสามารถส่ังซ้ือวัสดุตามผลิตภัณฑท่ีกําหนดไวได เนื่องจากวัสดุขาดแคลน 
โรงงานไมสามารถผลิตใหทันตอการใชงานได ผูรับจางจึงขออนุมัติเปล่ียนแปลงวัสดุใชงาน เปน
วัสดุท่ีมีคุณภาพเทียบเทาตามรายการประกอบแบบ สามารถใชงานไดตามท่ีออกแบบไว แตมีราคาท่ี
ต่ํากวา วัสดุท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง จึงเกิดงานเปล่ียนแปลงลด ดังกลาว 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายท่ีลดลง ไมเกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากมีวัสดุใชงานอยางเพียงพอ 
 รายการท่ี 5. งานเปล่ียนแปลงประตูน้ํ าอุปกรณปองกันอัคคีภัย เกิดจ าก
ผูออกแบบกําหนดอุปกรณท่ีใชงานมีขนาดใหญกวาพ้ืนท่ีติดตั้ง ผูรับจางตรวจพบวาไมสามารถ
ติดตั้งในสถานท่ีจริงได จึงขออนุมัติเปล่ียนแปลงชนิดของอุปกรณท่ีสามารถใชงาน ในพ้ืนท่ีกําหนด
ไวและสามารถใชงานไดตามวตัถุประสงคของการออกแบบ มีราคาท่ีต่ํากวาอุปกรณท่ีกําหนดไวใน
สัญญาจาง จึงเกิดงานเปล่ียนแปลงลด ดังกลาว 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายท่ีลดลง ไมเกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีไมตองใชระยะเวลาส่ังซ้ือจากตางประเทศ สามารถ
หาซ้ือจากภายในประเทศไดทันตอระยะเวลาการกอสราง 
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 3.3.  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานระบบไฟฟา  
โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 42 รายการ แบงออกเปนปจจัยท่ีเกิดจาก 
1.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 20 รายการ 
2.  การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  6 รายการ 
3.  ขอผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 16 รายการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 1.   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 20 รายการ 
 
ตารางท่ี  7  ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ จากเจาของ ในงานระบบไฟฟา 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเพ่ิมอุปกรณ
แปลภาษาประจําหอง
ประชุม VIPและหอง
ประชุมใหญ  

 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ตามความตองการของ
ผูบริหารระดับสูง 

- ราคาเพ่ิม  
4,066,000 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 90 วัน 

2. งานเปล่ียนแปลง
โทรศัพทและ
สายสัญญาณขอมูลเพ่ือ
เตรียมการสําหรับระบบ 
IP Phone 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือรองรับตามการใชงาน
ของอุปกรณ ตามนโยบาย
ของผูบริหารระดับสูง 

- ราคาเพ่ิม 
2,898,585 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

 

- เพ่ิม 90 วัน 

3. งานเปล่ียนแปลงเพ่ิม
อุปกรณรองรับ
สายสัญญาณ 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง  
เพ่ือรองรับตามการใชงาน
ของอุปกรณ ตามนโยบาย
ของผูบริหารระดับสูง 

- ราคาเพ่ิม  
2,739,792 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

4. งานเพ่ิมระบบไฟฟา 
แกไขตามนโยบาย
ทบทวนหนวยงานฯ 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง
แบบตามนโยบายทบทวน
หนวยงาน 

- ราคาเพ่ิม 
2,129,409 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 
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ตารางท่ี  7  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
5. งานเพ่ิมโคมไฟสอง
สวางถนนทางเขา – 
ออก ดานถนนสามเสน 

- เนื่องจากมีการปรับแบบ
งานสถาปตยกรรมมีผลทํา
ใหเปล่ียนชนิดและ
ตําแหนงดวงโคมไฟ 

- ราคาเพ่ิม  
 1,719,388 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 60 วัน 

6. งานเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติหลอดไฟฟา 
ฟลูออเรสเซนต 

- เปนการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติของวัสดุท่ีมี
ความสามารถประหยัด
พลังงานไดมากกวา 

- ราคาเพ่ิม  
 1,502,781 บาท 

- เพ่ิม 60 วัน 

7. งานเพ่ิมเตารับไฟฟา
สําหรับหอง
คอมพิวเตอร ช้ัน 3 สวน 
4 

- เนื่องจากสวนงานเปล่ียน
ตําแหนงอุปกรณท่ีนํามาใช
งานใหม 

-  ราคาเพ่ิม  
 1,352,063บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

8. งานเพ่ิมการติดตั้ง
อุปกรณควบคุมการเขา-
ออกจํานวน 24 ประต ู

- เนื่องจากสวนงานมีความ
ตองการควบคุมการเขา-ออก 
เพ่ือความปลอดภัยภายใน
สวนงาน 

-  ราคาเพ่ิม  
  1,320,000 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

9. งานเปล่ียนแปลง
นาฬิการวม 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลงวัสดุ
ใชงานใหเปนผลิตภัณฑ
เดียวกันกับท่ีใชงานอยูเดิม 
เพ่ือประโยชนในการ
เช่ือมตอเปนระบบเดียวกัน 

-  ราคาเพ่ิม  
   1,319,854 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  7  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
10. งานเพ่ิม Access 
ControlและCCTV 
สําหรับศูนย
คอมพิวเตอร 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของสวนงานท่ีตองการความ
ปลอดภัย ของระบบงานมาก
ขึ้น 

-  ราคาเพ่ิม  
 1,043,348 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

11. งานเพ่ิมระบบไฟฟา 
ตามรายการท่ี
เปล่ียนแปลงครุภัณฑ
สํานักงาน 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ครุภัณฑสํานักงาน
หนวยงาน 

-  ราคาเพ่ิม 
 695,206 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

12. งานเพ่ิมดวงโคม 
Landscape 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง 
Landscape ตามนโยบาย 
ผูบริหารระดับสูง 

- ราคาเพ่ิม 
 467,294 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
 สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

13. งานเพ่ิม
สายสัญญาณขอมูลและ
โทรศัพท 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง
แบบนโยบายทบทวน
หนวยงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 356,290 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

14. งานเพ่ิมอุปกรณ 
Walk Through Metal 
Detector และ Hand 
Held Metal Detector 
ของระบบควบคุมการ
เขา – ออก 

- เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑตามความตองการ
ของผูใชงาน 

-  ราคาเพ่ิม 
 333,254 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  7  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
15. งานเพ่ิมวงจรควบคุม
สวิทชเปด-ปด ดวงโคม
ไฟฟาระบบแสงสวาง 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลง
วงจรไฟฟา ตามความ
ตองการของผูใชงาน 

-  ราคาเพ่ิม 
303,887 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

16. งานเพ่ิมสายสัญญาณ
ขอมูล 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงตามความ
ตองการของสวนงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 283,589 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

17. งานเพ่ิมเตารับ
คอมพิวเตอร และเดนิ
สายสัญญาณ
ขอมูลคอมพิวเตอร สําหรับ
หองถายเอกสาร 

- เนื่องจากไดออกแบบ
ไว 1 จุด สวนงาน ขอ
เพ่ิมไวใชงานอีก 1 จุด 

-  ราคางานเพ่ิม  
  189,244 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

18. งานเพ่ิมแกไขระบบ
ไฟฟาหองผูวาการและหอง
รองผูวาการ 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการใชงาน
ของหองผูวาการ และ
หองรองผูวาการ 

-  ราคางานเพ่ิม  
   143,612 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

19. งานเพ่ิมเปล่ียนแปลง
สายปอนสําหรับตูควบคุม
เครื่องปรับอากาศ "APB" 

- เนื่องจากตามนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน 

- ราคางานเพ่ิม  
  140,899 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

20. งานเพ่ิมอุปกรณไฟฟา  
พ้ืนท่ีของทีมยานพาหนะ ,
หองเวรรับ-สง 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงตามความ
ตองการของ 
สวนงาน 

- ราคางานเพ่ิม  
  106,829 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 
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 รายการท่ี 1.ถึง 4.งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากนโยบายทบทวนหนวยงานหรือเกิด
จากความตองการของผูบริหารระดับสูงหรือตามความตองการสวนงาน เนื่องจากงานเปล่ียนแปลง
การใชงาน ใหมีความเหมาะสมตอสถานท่ีและรองรับการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชงาน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริหารระดับสูงหรือสวนงานท่ีเขามาใชพ้ืนท่ี ใหสามารถใชงานได
ตามความตองการ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
ไฟฟาใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 5. งานเพ่ิมโคมไฟสองสวางถนนทางเขา – ออก ดานถนนสามเสน เกิด
จากงานเปล่ียนแปลงงานสถาปตยกรรม ทําใหเกิดพ้ืนท่ีในการจัดสวนมากขึ้น อีกท้ังตองออกแบบ
โคมไฟสองสวางท่ีจะใชติดตั้ง ใหมีความเหมาะสมในดานมุมท่ีดีและกลมกลืนตอสถานท่ีท่ีจะ
นําเอาโคมไฟมาใชงาน 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงานระบบ
ไฟฟาและงานสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 6. งานเปล่ียนแปลงคุณสมบัติหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต เกิดจาก
ผูออกแบบไดกําหนดชนิดของหลอดไฟฟา ตามสัญญากอสรางไวเปนแบบท่ีใชงานท่ัวไป ตอมาเม่ือ
ระยะเวลาผานไปบริษัทผูผลิตหลอดไฟไดผลิตหลอดไฟท่ีมีคุณภาพในการประหยัดไฟฟามากขึ้น 
เนื่องจากนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใช ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง เพ่ือการลงทุนท่ีคุมคาและประหยัด
การใชพลังงานของอาคาร 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําให เกิดงาน
เปล่ียนแปลงในการขออนุมัติเปล่ียนแปลงอุปกรณใหม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 7. งานเพ่ิมเตารับไฟฟาสําหรับหองคอมพิวเตอร ช้ัน 3 สวน 4 เกิดจาก
การเปล่ียนตําแหนงอุปกรณท่ีนํามาใชงาน มีการยายตําแหนงปล๊ักและจุดเตารับใหม 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําให เกิดงาน
เปล่ียนแปลงในการขออนุมัติเปล่ียนแปลงอุปกรณใหม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 8. งานเพ่ิมการติดตั้งอุปกรณควบคุมการเขา-ออก จํานวน 24 ประตู 
เนื่องจากสวนงานมีความตองการควบคุมการเขา-ออก เพ่ือความปลอดภัยภายในสวนงาน ในการ
ทํางาน 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง
ในการขออนุมัติเปล่ียนแปลงอุปกรณใหม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 รายการท่ี 9. งานเปล่ียนแปลงนาฬิการวม เนื่องจากผูออกแบบไดกําหนด
ผลิตภัณฑและการทํางานไวแตกตางจาก นาฬิการวมเดิมท่ีใชงานอยู ทําใหเกิดปญหาในการเช่ือม
ระบบเกากับระบบใหม ใหใชงานดวยกัน จึงขอเปล่ียนใหใชผลิตภัณฑเดียวกันท่ีมีอยู เพ่ือสะดวก
ตอการใชงานและควบคุมการทํางาน 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติมและเกิดงานเปล่ียนแปลงใน
การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอุปกรณใหม ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสราง
เพ่ิมขึ้น 
 
 2.   การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  6 รายการ 
 
ตารางท่ี  8  ปจจัยท่ีเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานระบบไฟฟา 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเพ่ิมกลอง 
โทรทัศนวงจรปด 

 

-  เกิดจากการ
เปล่ียนแปลง 
ของสวนงานท่ีตองการ 
ความปลอดภัยของ
ระบบงานมากขึ้น 

-  ราคาเพ่ิม 
  2,370,498 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

2. งานเพ่ิมสายสัญญาณ 
ระหวางอาคาร 
 

-  เพ่ือการเช่ือมตอ
ระบบ 
ติดตอส่ือสารภายใน
พ้ืนท่ีของสวนงาน 

-  ราคาเพ่ิม  
  1,234,150 บาท 
- ปรับแกไข 
อุปกรณส่ือสาร 

- เพ่ิม 60 วัน 

3. งานเพ่ิมระบบรางเดิน
สายไฟฟาและสายสัญญาณ
ขอมูล หองศูนย
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือจัดเตรียมในการ
รองรับการยายศูนย
คอมพิวเตอร 

-  ราคาเพ่ิม 
 893,720 บาท 
-  ปรับแกไข 
อุปกรณส่ือสาร 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
4. งานเพ่ิมการติดตั้ง
อุปกรณ 

ควบคุมการเขา – ออก  
บริเวณทางเขาสายงาน 
และประจําผูวาการ 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของสวน
งานท่ีตองการ ความ
ปลอดภัยของระบบงาน
มากขึ้น 

-  ราคาเพ่ิม 
 494,394 บาท 
-  ปรับแกไข 
อุปกรณส่ือสาร 

- เพ่ิม 30 วัน 

5. งานเพ่ิมสายสัญญาณ
ขอมูลและโทรศัพท 
สําหรับหองประชุม 
ผูบริหารระดับสูง 

- เพ่ือรองรับอุปกรณ
โสตฯสําหรับใชงาน
ภายในหองประชุม 

-  ราคาเพ่ิม 
 438,665 บาท 
-  ปรับแกไข 
อุปกรณส่ือสาร 

- เพ่ิม 30 วัน 

6. งานยายตูควบคุม ระบบ
บําบัดน้ําเสีย  

 

- เนื่องจากบริเวณ
ดังกลาวไดมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหม 
เพ่ือแกไขมุมมองท่ีด ี

- ราคาเพ่ิม 
 104,722 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

  
 รายการท่ี 1.,4. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความตองการของสวนงาน เนื่องจาก
สวนงานมีความตองการควบคุมการเขาออกของพนักงานหรือปองกันเหตุรายท่ีจะเกิดขึ้น ภายใน
พ้ืนท่ีสวนงาน เพ่ือปองกันผูท่ีไมเกี่ยวของเขาไปภายในพ้ืนท่ีและความปลอดภัยของพนักงานหรือ
ความลับขององคกร ในชวงปฏิบัติงานและนอกเวลาทําการ 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําให เกิดงาน
เปล่ียนแปลงในการขออนุมัติเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 2. งานเพ่ิมสายสัญญาณระหวางอาคาร เกิดจากอุปกรณส่ือสารอาคาร
เดิมและอาคารกอสรางใหม ไมมีการเช่ือมโยงสายสัญญาณระหวางอาคาร เพ่ือใหการติดตอส่ือสาร 
สามารถติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร จึงมีความจําเปนตอง
เพ่ิมสายสัญญาณระหวางอาคาร 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําใหตองปรับแกไข
อุปกรณส่ือสาร มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลา
ในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 รายการท่ี 3. งานเพ่ิมรางเดินสายไฟฟาและสายสัญญาณขอมูล หองศูนย
คอมพิวเตอร เกิดจากทางองคกรมีแผนงานท่ีจะยายศูนยคอมพิวเตอรเขามาในพ้ืนท่ีของอาคาร
โครงการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชงาน ภายในองคกร ใหสามารถใช
งานได ตามวัตถุประสงคในการทํางาน 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําใหเกิดการปรับแกไข
อุปกรณส่ือสาร มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลา
ในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 5.งานเพ่ิมสายสัญญาณขอมูลและระบบโทรศัพท สําหรับหองประชุม 
ผูบริหารระดับสูง เนื่องจากหองประชุมผูบริหารระดับสูง ไดนําเอาอุปกรณเทคโนโลยีใหม มาใช
งานท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการชวยบริหารจัดการในประชุม จึงทําใหตองติดตั้ง
สายสัญญาณขอมูลและระบบโทรศัพท เพ่ือรองรับในการประชุมดังกลาว 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ทําใหเกิดการปรับแกไข
อุปกรณส่ือสาร มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลา
ในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 
 3.  ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 16 รายการ 
 
ตารางท่ี  9  ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานระบบไฟฟา 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1.  งานเพ่ิมแผงสวิตชไฟฟา
แรงต่ํา VF-R, PF-R  
และสายเมนสําหรับวงจร
ยอย 

 

-  เนื่องจากงานไฟฟาใน
แบบระบบปรับอากาศ
และระบบไฟฟามีความ
ขัดแยงกัน 

-  ราคาเพ่ิม  
   3,326,341 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

2.  งานเพ่ิมระบบควบคุม
ไฟฟาสองสวาง ช้ัน 4,5 

 
 

-  เนื่องจากการเปล่ียน
การใชงานของระบบ
ไฟฟา ใหสอดคลองกับ
งานตกแตงภายใน  

 

-  ราคาเพ่ิม  
   1,686,808 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
ตกแตงภายใน 

- เพ่ิม 60 วัน 
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ตารางท่ี  9  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
3.  งานเปล่ียนแปลงจํานวน
ปายหนีไฟ ช้ัน 1-5 

 
 

-  เนื่องจากตําแหนงการ
ติดตั้งปายหนีไฟของ
แบบไฟฟา ขัดแยงกัน
กับแบบตกแตงภายใน 

-  ราคาเพ่ิม 
 913,960 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
ตกแตงภายใน 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเปล่ียนแปลงดวง
โคมไฟฟา ชนิด HI บริเวณ
โถงกลางช้ัน F1 และ F2 

- เนื่องจากชนิดของดวง
โคมไฟฟาของแบบ
ไฟฟาขัดแยงกับแบบ
ตกแตงภายใน 

-  ราคาเพ่ิม 
 679,861 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
ตกแตงภายใน 

- เพ่ิม 30 วัน 

5. งานเพ่ิม Power Supply 
สําหรับ Roller Shutter 
Door, Sliding Door ช้ัน 1-5 

 

- เนื่องจากจํานวนประตู
ในแบบระบบไฟฟา ไม
สอดคลองกับ จํานวน
ประตูของแบบ
สถาปตยกรรม 

-  ราคาเพ่ิม 
 672,564 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

6. งานเพ่ิมสายไฟฟา 
สําหรับอุปกรณปรับเปล่ียน
ปริมาณลม 

-  เนื่องจากแบบระบบ
ปรับอากาศและระบบ
ไฟฟา ไมไดระบุวาเปน
ขอบเขตของงานใคร 

-  ราคาเพ่ิม 
 596,407 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

7. งานเพ่ิมดวงโคมสอง
จิตรกรรม โถงทางเขาหลัก 

 

-  เนื่องจากการติดตั้ง
และชนิดของดวงโคม
ไฟฟา ไมตรงตามแบบ
ตกแตงภายใน 

-  ราคาเพ่ิม 
 446,207 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  9  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
8. งานเปล่ียนแปลงระบบ
แสงสวางช้ัน 3 สวนท่ี 6, 7 
 

- เนื่องจากแบบระบบ
ไฟฟาไมสอดคลองตาม
แบบตกแตงภายใน 

-  ราคาเพ่ิม 
 359,385 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

9. งานเปล่ียนแปลง ขนาด 
Capacitor Bank สําหรับ 
MDP 1-6 

- เนื่องจากออกแบบไว 
แตไมสามารถใชงาน
ตามสภาพหนางานได 

-  ราคาเพ่ิม 
 338,227 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

10. งานเพ่ิม Power Supply  
สําหรับ Fan Coil Unit   
หองส่ือสารขอมูล ประจํา 
ช้ัน 1- 5 

- เนื่องจากในแบบ
ระบบไฟฟาไมได
กําหนดรายละเอียดไว  
 

-  ราคาเพ่ิม 
 225,416 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

11. งานเพ่ิมเปล่ียนดวงโคม
ไฟฟา, ดานโถงพิธี
,หองอาหาร 

 

-  เกิดจากการเปล่ียน
วัสดุเนื่องจากมีขอจํากัด 
ในการติดตั้งและซอม
บํารุงรักษาในอนาคต  

-  ราคาเพ่ิม 
 216,694 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

12. งานเปล่ียนแปลงรุน
และเลนส ของเครื่องฉาย
ภาพ หองประชุม VIP   

-  เนื่องจากไมสามารถ
ติดตั้งตามตําแหนงท่ี
กําหนดไวในแบบตาม
สัญญาได 

-  ราคาเพ่ิม 
 199,052 บาท 
-  ปรับแกไข
ระบบส่ือสาร 

- เพ่ิม 0 วัน 

13. งานเพ่ิมขนาดสายปอน 
Main CB และ Branch CB 
ของ Load Center 1UC 

- เนื่องจากแบบมีความ
ขัดแยง ไมสามารถ
ติดตั้งไดตามท่ีกําหนด  

-  ราคาเพ่ิม 
 178,035 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 
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ตารางท่ี  9  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
14. งานเพ่ิมสําหรับระบบ
ไฟฟา Power Supply 
สําหรับ Circuit Breaker 
หองลางจาน 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนด
รายละเอียดระบบไฟฟา
ใหกับอุปกรณครัว 

-  ราคาเพ่ิม 
 153,688 บาท 
-  ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 

15. งานเพ่ิม Power Supply 
สําหรับ Tel. Rack และ 
Data Com. Rack ในหอง
ส่ือสารขอมูล 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนด
รายละเอียดระบบไฟฟา
ใหกับอุปกรณส่ือสาร  

- ราคาเพ่ิม  
134,870 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 

16. งานเปล่ียนแปลงระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ
(BAS) 

 

- เนื่องจากในแบบ
ระบบไฟฟากับระบบ 
BAS มีรายละเอียด
ซํ้าซอนกัน  

- ราคางานลด  
201,531 บาท 
 

- 0 วัน 

 
 รายการท่ี 1. ถึง 5.,7.,8.,13. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการออกแบบขัดแยง  เกิด
จากผูออกแบบขาดการประสานงานระหวางผูออกแบบในงานอ่ืน ๆ และขาดการตรวจสอบคุณภาพ
การออกแบบกอนการสงมอบแบบใหผูวาจาง ทําใหงานออกแบบท่ีนํามากอสรางไมสมบูรณ  
กําหนดตําแหนงการติดตั้งหรือจํานวนไมตรงกับงานท่ีระบุไวในงานอ่ืน ๆ ขาดการประสานงาน
ออกแบบรวมกัน 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําใหตองปรับแกไข
ระบบไฟฟาและงานอ่ืน ๆ เพ่ิมจํานวนใหครบถวนหรือออกแบบเพ่ิมเติมใหสมบูรณ มีผลกระทบตอ
ระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ทําใหใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 6.,10.,15.,14. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากออกแบบตกหลน เกิดจาก
ผูออกแบบไมไดกําหนดไวในการออกแบบหรือขอกําหนดของแบบ ขาดการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบกอนสงมอบแบบใหกับผูวาจางหรือเขียนแบบตกหลนหรือออกแบบตกหลน ขาดการประสาน
กับผูออกแบบในรวมกัน 
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 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ทําใหเกิดตองปรับแกไข
ระบบไฟฟาและงานอ่ืน ๆ เพ่ิมจํานวนใหครบถวนหรือออกแบบเพ่ิมเติมใหสมบูรณ มีผลกระทบตอ
ระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 9. งานเปล่ียนแปลง ขนาด Capacitor Bank สําหรับ MDP 1-6 เนื่องจาก
ผูออกแบบไดกําหนดชนิดของอุปกรณแลว แตสามารถใชงานไดตามท่ีออกแบบไว เกิดจากขาดการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหสูญเสียคาจายเพ่ิมเติม ตองขออนุมัติเปล่ียนแปลง
วัสดุใชงาน มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการ
กอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 16. งานเปล่ียนแปลงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) เนื่องจาก
ผูออกแบบไฟฟาและผูออกแบบระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ไดออกแบบซํ้าซอนกัน เกิด
จากขาดการประสานระหวางผูออกแบบท้ังสอง ไมไดตรวจสอบคุณภาพในการออกแบบกอนสง
มอบแบบใหกับผูวาจาง จึงทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงลด 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายท่ีลดลง ไมเกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีลดจํานวน อีกท้ังสามารถระงับการส่ังซ้ืออุปกรณ
กอนการส่ังซ้ือ เนื่องจากผูรับจางไดตรวจสอบพบกอนการส่ังซ้ือ  
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3.4.   ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานสถาปตยกรรม  
โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 54 รายการ แบงออกเปนปจจัยท่ีเกิดจาก 
1.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 22 รายการ 
2.  การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  15 รายการ 
3.  ขอผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 17 รายการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากเจาของ จํานวน 22 รายการ 
 
ตารางท่ี  10  ปจจัยการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ จากเจาของ ในงานสถาปตยกรรม 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานหินแกรนิตปูผิว
ถนน 

 

- เนื่องจากมีความ
ประสงคเปล่ียนแปลง
วัสดุปูพ้ืนท่ี เพ่ือใหมี
ความตอเนื่องของมองท่ี
ดี 

-   ราคาเพ่ิม  
    11,181,553 บาท 
-  ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 60 วัน 

2. งานเพ่ิมในงาน
สถาปตยกรรม 

 

- เนื่องจากนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน มี
การปรับปรุงแกไขพ้ืนท่ี
สวนงาน ปรับเปล่ียน
วัสดุใชงาน 

-  ราคาเพ่ิม  
  3,018,675 บาท 
-  ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
 ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

3. งานเปล่ียนแปลงสีแผง
กันแดดอลูมิเนียมและสี
อลูมิเนียมหนาตางบาน
เกล็ดภายนอก 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
วัสดุใชงานให
สอดคลองกับพ้ืนท่ี
โดยรอบ 

-  ราคาเพ่ิม 
   2,161,239 บาท 

 

- เพ่ิม 60 วัน 
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ตารางท่ี  10  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
4. งานเพ่ิมสําหรับหอง
ประชุม 500 ท่ีนั่ง 

 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
วัสดุปองกันเสียงให
สอดคลองกับตกแตง
ภายใน 

- ราคาเพ่ิม  
  1,832,698 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 60 วัน 

5. งานเพ่ิมผนังหองลิฟต
ประตูทางเขา 

- เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงวัสดุ
ตกแตงภายใน 

-  ราคาเพ่ิม 
 906,687 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

6. งานเพ่ิมบัว Cladding 
ปดรอยตอ GRC กับ 
Cladding รอบโถงวงรีช้ัน 
1-5 

- เพ่ือปดความเรียบรอย
ของรอยตอ 

 

-  ราคาเพ่ิม 
 710,276 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

7. งานเปล่ียนแปลงผนัง
และประตูกระจก หองศูนย
คอมพิวเตอร ช้ัน 3 

 

- สวนงานมีความ
ประสงคขอแกไขการ
ใชงาน 

 

-  ราคาเพ่ิม 
 458,115 บาท 
-  ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

8. งานเพ่ิมเคลือบแวกซ
พ้ืนท่ีจอดรถช้ัน P1-P4 

- เนื่องจากเปดใชงาน
พ้ืนท่ีจอดรถกอนงาน
กอสรางแลวเสร็จ 

- ราคาเพ่ิม 
 445,095 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

9. งานเพ่ิมจากการ
เปล่ียนแปลงแบบตามการ
ใชงานตกแตงภายใน 

- เปล่ียนแปลงประตูให
เปนไปตามตกแตง
ภายใน 

 

- ราคาเพ่ิม 
 425,392 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

10. งานเปล่ียนแปลงสีบัว
เชิงผนังไมเนื้อแข็ง 

- เนื่องจากสีวงกบกับ
ประตูดูไมกลมกลืนกัน 
จึงปรับแกสี 

- ราคาเพ่ิม 
 395,091 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  10  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
11. งานเพ่ิม Stainless ปด
เสาบริเวณ  

 

- เพ่ือเก็บงาน
สถาปตยกรรมใหดู
เรียบรอยและใหเขา
กับโครงสราง 
Stainless 

- ราคาเพ่ิม 
 360,179 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

12. งานเสน Stainless พ้ืน
บันได หินแกรนิต 

- เนื่องจากแกไขวัสดุใช
งาน 

- ราคาเพ่ิม 
 319,637 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

13. งานเปล่ียนแปลงเพ่ิม 
Flashing อลูมิเนียมคอมโพ
สิตครอบปลายหลังคา 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 

-  ราคาเพ่ิม 
  223,211 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

14. งานเพ่ิมผนังแกรนิต
ชองแอรและผนังแกรนิต
ชนฝาช้ันดาดฟา 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 
 

- ราคาเพ่ิม 
  219,183 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

15. งานเพ่ิมสําหรับผนัง
หินแกรนิตกรอบลิฟตดาน
ใน 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 

- ราคาเพ่ิม 
  186,608 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

16. งานเพ่ิมผนังกระจกกั้น
หองพักพนักงานทําความ
สะอาด 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
พ้ืนท่ีใชงานใหเหมาะ
ตอการทํางาน 

 

- ราคาเพ่ิม 
  183,335 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

17. งานเพ่ิมฝาบองาน
ระบบในพ้ืนท่ีถนนปู
หินแกรนิต 

 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 

 

- ราคาเพ่ิม 
  166,489 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  10  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
18. งานเพ่ิมเนื่องจากการ
แกไขแบบอาคารปอมยาม
รักษาการณ 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
พ้ืนท่ีใชงานใหเหมาะ
ตอการทํางาน 

 
 

- ราคาเพ่ิม 
  166,203 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
 ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

19. งานเพ่ิมสําหรับงาน
ลาดยางแอสฟลด 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 

- ราคาเพ่ิม 
  165,684 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

20. งานเพ่ิมกลองรางไฟไม
หนาตูหนังสือบริเวณ
หอสมุดและจดหมายเหต ุ

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
อุปกรณใหเหมาะสมตอ
ใชงาน 

 

- ราคาเพ่ิม   
152,467 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

21. งานเพ่ิมปรับปรุง
ทางเดินเทาบริเวณ
ดานหนาอาคาร 6 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 

- ราคาเพ่ิม 
  108,138 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

22. งานลดเนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงแบบงาน
สถาปตยกรรม 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
ขอบเขตงานถนน
โดยรอบอาคาร 

- ราคาลด 
 3,118,332 บาท 

 

- เพ่ิม 0 วัน 
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 รายการท่ี 1.,3. ถึง 6.,9. ถึง 21. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเจาของ การเปล่ียนวัสดุ
ใชงานใหมีความเหมาะสมกลืนกับสถานท่ีใชงาน หรือสรางมีมุมมองท่ีตอเนื่องดานสถาปตยกรรม 
เพ่ือใหเหมาะสมกับองคกรท่ีจะตองตอนรับบุคคลภายนอกและมีความปลอดภัยตอการใชงาน 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทําให เสียคาใชจ ายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม ระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 2. งานเพ่ิมในงานสถาปตยกรรม เกิดจากผูบริหารระดับสูง มีนโยบาย
ทบทวนหนวยงานท่ีเขาไปอยูในพ้ืนท่ีอาคารโครงการกอสราง เพ่ือความสะดวกตอการทํางานและ
ติดตอประสานงาน โดยนําเอาหนวยงานท่ีทํางานติดตอประสานงานกันเปนประจํา ใหเขาอยูดวยกัน
หรือใกลกัน จึงทําใหปรับพ้ืนท่ีทํางานใหม จัด Function การใชงานใหมพรอมท้ังปรับเปรียบ นําเอา
เทคโนโลยีใหมมาใชงานกับหนวยงาน  
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตองแกไขงานของผูออกแบบหลักและผูออกแบบรายอ่ืน 
ๆ ตองชะลองานกอสรางในบริเวณนั้น เพ่ือรอการออกแบบของผูออกแบบหลักและผูออกแบบราย
อ่ืน ๆ ดําเนินงานแลวเสร็จกอน จึงดําเนินงานกอสรางตอไปได ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม  มี
ผลกระทบตอระยะการกอสราง 
 รายการท่ี 7. งานเปล่ียนแปลงผนังและประตูกระจก หองศูนยคอมพิวเตอร ช้ัน 3 
เนื่องจากสวนงานมีนโยบายเปล่ียนแปลงการใชงานและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับขอมูลทาง
คอมพิวเตอร จึงทําใหตองกั้นหองและจัดพ้ืนท่ีใชงานใหม 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทําให เสียค าใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบปรับอากาศ มีผลกระทบตอระยะการกอสราง 
เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 8. งานเพ่ิมเคลือบแวกซพ้ืนท่ีจอดรถช้ัน P1-P4 เกิดจากสวนงาน
ตองการใชพ้ืนท่ีจอดรถ เพ่ือใชในภารกิจและกิจกรรมของสวนงานกอนการกอสรางตามสัญญาจาง
แลวเสร็จ เพ่ือใหการทําความสะอาดในพ้ืนท่ีดังกลาว ใหมีความเรียบรอยตอการใชงานของผูบริหาร
ระดับสูง 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม เนื่องจากการเปดใชงานกอน
การกอสรางแลวเสร็จ มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 รายการท่ี 22. งานลดเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงแบบงานสถาปตยกรรม 
เนื่องจากสวนงานขอเปล่ียนแปลงขอบเขตงานของถนนโดยรอบอาคาร จึงทําใหเกิดงาน
เปล่ียนแปลงลดตามบริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายลดลง จึงไมเกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากสามารถทํางานควบคูไปกับงานกอสรางอ่ืน ๆ ได 
  
 2.  การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 15 รายการ 

 
ตารางท่ี  11  ปจจัยท่ีเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานสถาปตยกรรม 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานปรับปรุงถนน
โดยรอบอาคาร 

 

- เพ่ือปรับปรุงแกไข
ระดับถนน เพ่ือให
สอดคลองกับภูมิทัศน 

 

-  ราคาเพ่ิม  
   7,840,029 บาท 
-  ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 60 วัน 

2. งานภูมิสถาปตยกรรม  
(Soft cape) 

 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก
ตนไมในบริเวณฯ นอก
ขอบเขตพ้ืนท่ีตาม
สัญญา รวมท้ังเพ่ิมเติม 
ตนไมในขอบเขตเดิม
ใหมีความสวยงาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตอนรับการประชุม
ใหญ  
ของผูบริหารระดับสูง 

- ราคาเพ่ิม 
  4,186,951 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 

 

- เพ่ิม 60 วัน 
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ตารางท่ี  11  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
3. งานเพ่ิมหองแปลงภาษา
ของหองประชุมใหญ 

 
 
 

- ผูบริหารมีความประสงค 
เพ่ือใหมีหองแปลงภาษา
ในหองประชุมใหญ 

- ราคาเพ่ิม  
  1,421,224 บาท 
-  ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

4. งานเพ่ิมหองควบคุม
แปลภาษาสําหรับ หอง
ประชุม VIP  

 
 

- ผูบริหารมีความ
ประสงค เพ่ือใหมีหอง
แปลงภาษาใน หอง
ประชุม VIP 
 

- ราคาเพ่ิม  
   1,040,099 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

5. งานเพ่ิมซุมประตู
ทางเขาหลัก W32 

 

- ผูบริหารมีความประสงค
เพ่ิมซุมประตูทางเขา เพ่ือ
ความเหมาะสมกับระบบ
รักษา 

ความปลอดภัย 

- ราคาเพ่ิม 
  1,020,620 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

6. งานเปล่ียนแปลงประตู
กระจก 

 
 

- เนื่องจากสวนงานมีความ
ประสงคใชระบบ Access 
Control ในการควบคุม
การปด-เปดประตูทางเขา
สวนงาน 

 

- ราคาเพ่ิม  
  1,013,663 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 
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ตารางท่ี  11  (ตอ) 
รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 

7. งานเพ่ิมเคลือบ Epoxy 
ท่ีพ้ืนท่ีหองเครื่องระบบ
วิศวกรรม 

 

- เนื่องจากพ้ืนท่ีหองเครื่อง
ระบบวิศวกรรมไมมีการ
เคลือบสี เพ่ือความสะดวก
ตอ การทําความสะอาด
และซอมบํารุง 

- ราคาเพ่ิม 
 816,215 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

8. งานเพ่ิมกุญแจแบบเขา
ควายประตูหนีไฟ 

 

- เนื่องจากเพ่ิมเติมอุปกรณ
ควบคุมประต ูเพ่ือความ
ปลอดภัย 

- ราคาเพ่ิม 
 705,424 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

9. งานเพ่ิมหินแกรนิต
ภายในและภายนอก
อาคาร 

 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
วัสดุใชงานใหสอดคลอง
กับพ้ืนท่ีโดยรอบ 

- ราคาเพ่ิม 
 480,806 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

10. งานเพ่ิมสําหรับงาน
กอสรางรั้วของโครงการ 

 

- เนื่องจากพ้ืนท่ีกอสราง
อาคารใกลกับพ้ืนท่ีเอกชน 
เพ่ือใหดูเรียบรอยและ
ปลอดภัย 

- ราคาเพ่ิม 
 451,848 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

11. งานเพ่ิมทาสีเสน
จราจรและงานติดตั้งขอบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บน
ทางลาดพ้ืนท่ีจอดรถใต
ดิน 

- เนื่องจากมีความตองการ
แบงชองการจราจร 

 

- ราคาเพ่ิม 
 401,701 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

12. งานเพ่ิมสําหรับงาน
ปรับปรุงภายในบาน
เอกชน 

 
 

- เนื่องจากผลกระทบจาก
การกอสรางถนนเขา-ออก 
ท่ีมีความแตระดับของ
พ้ืนท่ีกันมาก 

 
 

- ราคาเพ่ิม 
 293,487 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
โครงสราง 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  11  (ตอ) 
รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 

13. งานเพ่ิมประตูกระจก
บาเปดคูทางเขา 

 

- เพ่ือความปลอดภัยของ
การใชพ้ืนท่ีของสวนงาน 

 

- ราคาเพ่ิม 
  256,586 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

14. งานเพ่ิมสําหรับงานรั้ว
ภายนอก ดานหลังอาคาร
ปอมยามและหองพักขยะ 

- เนื่องจากพ้ืนกอสรางอยู
ติดกับบานเอกชน 

 

- ราคาเพ่ิม 
  237,315 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
โครงสราง 

- เพ่ิม 30 วัน 

15. งานลดภูมิ
สถาปตยกรรมตามแบบ
สัญญา 

 

- เนื่องจากเปล่ียนแปลง
ขอบเขตงานถนนโดยรอบ
อาคาร 

 

- ราคาลด 
 3,118,332 บาท 

 

- 0 วัน 

 
 รายการท่ี 1.,2.,9. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก เจาของปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชงาน 
ใหมีความเหมาะสมกับสถานท่ีใชงาน โดยใหดูกลมกล่ืนและตอเนื่องกันโดยตลอด ในมุมดาน
สถาปตยกรรม เพ่ือการใชงานท่ีทนทาน อยางมีประสิทธิภาพ คุมคาตอคาใชจาย เปนงานท่ี
เปล่ียนแปลงจากสัญญาหลัก 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมเติม เนื่องจากตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาใน
การกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 3.,ถึง 6. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากเจาของสวนงานขอเพ่ิมการใช
งานของพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือการใชงานท่ีสามารถรองรับการประชุมระดับนานๆชาติหรือเพ่ือความ
ปลอดภัยและรักษาขอมูล ควบคุมการเขาออก ของสวนงาน 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจาก
เปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 รายการท่ี 7. งานเพ่ิมเคลือบ Epoxy ท่ีพ้ืนท่ีหองเครื่องระบบวิศวกรรม เนื่องจาก
พ้ืนท่ีภายในหองเครื่องระบบวิศวกรรม ไมกําหนดไวใหทาสีท่ีพ้ืนหอง ในรายการประกอบแบบ 
เพ่ือความสะดวกตอการบํารุงรักษาและทําความสะอาด ดูแลอุปกรณใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหพ้ืนหองมีความทนทานตอใชงานและทําความสะอาดงาย 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 รายการท่ี 8. งานเพ่ิมกุญแจแบบเขาควายประตูหนไีฟ เนื่องจากประตูหนีไฟของ
อาคารบางประตูควรจะตองมีการเปด-ปด เขาออกไดท้ัง 2 ทาง เพ่ือปองกันคนติดคางในบันไดหนี
ไฟหรือบนช้ันดาดฟาของอาคารและมีความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 10. งานเพ่ิมสําหรับงานกอสรางรั้วของโครงการ เนื่องจากงานกอสราง
โครงการมีพ้ืนท่ีกอสรางติดกับพ้ืนท่ีเอกชน เม่ือทําการกอสรางพ้ืนท่ีโดยรอบแลว ทําใหมีผลกระทบ
กับรั้วและพ้ืนท่ีของเอกชน รั้วเดิมมีสภาพดูไมเรียบรอยและไมม่ันคงแข็งแรง ไมสามารถปองกัน
ความปลอดภัยไดอยางเพียงพอ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 11. งานเพ่ิมทาสีเสนจราจรและงานติดตั้งขอบคอนกรีตเสริมเหล็กบน
ทางลาดพ้ืนท่ีจอดรถใตดิน  เนื่องจากพ้ืนท่ีจอดรถใตดิน ไดกําหนดการตีเสนไว แตไมเพียงพอตอ
การใชงานจราจรอยางปลอดภัย จึงตองเพ่ิมเสนจราจรใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและ
เพียงพอตอพ้ืนท่ีใชงาน 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 12. งานเพ่ิมสําหรับงานปรับปรุงภายในบานเอกชน เนื่องจากพ้ืนท่ี
เอกชนท่ีอยูใกลกับพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ มีระดับพ้ืนต่ํา ถนนโครงการ ทําใหตองปรับพ้ืนท่ีภายใน
บานเอกชน ใหสามารถใชงานเขา-ออก ไดอยางสะดวกและการระบายน้ําใหสามารถใชงานได จึง
ตองปรับปรุงใหพ้ืนท่ีบานเอกชนใชงานและสอดคลองการใชงานของงานกอสรางโครงการ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําให เสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม งานโครงสราง ระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงาน
ติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 รายการท่ี 13. งานเพ่ิมประตูกระจกบานเปดคูทางเขา เนื่องจากในบริเวณพ้ืนท่ี
ทางเขา ควรตองมีประตูสําหรับเปด-ปด ใชงานในบริเวณนั้น เพ่ือระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีของ
อาคาร จึงจําเปนตองติดตั้งประตูใชงานควบคุมการเขา-ออกของอาคาร 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาและส่ือสาร มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงาน
ติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 14. งานเพ่ิมสําหรับงานรั้วภายนอก ดานหลังอาคารปอมยามและ
หองพักขยะ เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางติดกับพ้ืนท่ีเอกชน ท่ีมีรั้วเกา ไมปลอดภัยตอการใชงาน 
จึงตองกอสรางรั้วใหม ใหมีความแข็งแรง และเหมาะสมตอการใชงาน สามารถปองกันความ
ปลอดภัยไดอยางดีพอ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําให เสียคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม งานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 15. งานลดสถาปตยกรรมตามแบบสัญญา เนื่องจากทํางานกอสราง
ถนนรอบอาคารและพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเพ่ิม เพ่ือการใชงานท่ีปลอดภัยและเพียงพอตอการใชงาน จึงทํา
ใหพ้ืนท่ีงานสถาปตยกรรมลดลง  

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายลดลง จึงไม เกิดผลกระทบตอ
ระยะเวลาการกอสราง เนื่องจากสามารถทํางานควบคูไปกับงานกอสรางอ่ืน ๆ ได 
 

 3.  ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 17 รายการ 
 
ตารางท่ี  12   ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานสถาปตยกรรม 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานผนังกระจก Curtain 
Wall  ตามสัญญา เม่ือ
ติดตั้งแลวมองเห็นเหล็ก
โครงสราง  

- เนื่องจากในรูปแบบ
ของผนังกระจก เพ่ือให
ดูโปรงเบา สวยงาม
ทันสมัย ในการใชงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 2,927,753 บาท 
- ปรับแกไข 
โครงสราง 

- เพ่ิม 60 วัน 
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ตารางท่ี  12  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
2. งานเพ่ิมหุมอลูมิเนียม
คอมโพสิตท่ีเสาและใตราง
น้ํารอบหลังคา 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนดวัสด ุเพ่ือ
ปองกันน้ําฝนหลังคา 

- ราคาเพ่ิม 
 2,334,600 บาท 

 

- เพ่ิม 60 วัน 

3. งานลดฝาทําระบบ
ปองกันเสียง 

 

- เนื่องจากออกแบบ
ขัดแยงกับความตองการ
ผูออกแบบ 

- ราคาเพ่ิม 
 2,297,580 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 60 วัน 

4. งานเติม coping 
อลูมิเนียมคอมโพสิต 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนด
รายละเอียดไว 

- ราคาเพ่ิม  
  1,185,483 บาท 

- เพ่ิม 60 วัน 

5. งานเปล่ียนแปลงผนัง
กระจกตกแตง บริเวณมุม
ของอาคาร 

 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดงาน
ตกแตงปดบังโครงสราง
อาคาร 

- ราคาเพ่ิม 
 804,259 บาท 
 

- เพ่ิม 30 วัน 

6. งานเพ่ิมชุดประตูกระจก
บานคูภายในพ้ืนท่ีทางเดิน 

 
 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
ประต ู

 
 

- ราคาเพ่ิม 
 787,928 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

7. งานเพ่ิมอลูมิเนียม 
คอมโพสิตดานหลัง 
Sunshade 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุปดโครงสราง 

- ราคาเพ่ิม 
 716,055 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

8. งานเปล่ียนแปลง Floor 
Skirt อลูมิเนียม คอมโพสิต 

 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุสําหรับใชงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 631,195 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  12  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
9. งานเพ่ิมฝาเพดาน
อลูมิเนยีมคอมโพสิต เหนือ
ผนังกระจก 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุสําหรับใชงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 522,968 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

10. งานเพ่ิมบุขอบ
กระเบ้ืองแกรนิตผิวขัดเงา 

 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุสําหรับใชงาน 

- ราคาเพ่ิม 
 426,200 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

11. งานเพ่ิมกลองรางมาน
ภายในหองทํางานผูบริหาร
ระดับสูง 

-  ผูออกแบบ
สถาปตยกรรมกําหนด
รายละเอียดขัดแยง 

 

- ราคาเพ่ิม 
 405,522 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

12. งานเพ่ิมอลูมิเนียมคอม
โพสิตทองบันได 

 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
วัสดุสําหรับใชงาน 

- ราคาเพ่ิม 
  288,304 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

13. งานเพ่ิมจากการติดตั้ง
รางน้ํา Stainless บริเวณ
เหนือกระจก 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได 

กําหนดรายละเอียดไว 

- ราคาเพ่ิม 
  220,934 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

14. งานเพ่ิมติดตั้งอางซักม
อบหองนักการช้ัน P3 - F5 

 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได 

กําหนดรายละเอียดไว 
 

- ราคาเพ่ิม 
  200,428 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

15. งานเพ่ิม สําหรับงาน
กระเบ้ืองแกรนิต Border 
ช้ันใตดิน 

- ผูออกแบบปรับแกไข
วัสดุใชงานใหมีความ
เหมาะสม 

- ราคาเพ่ิม 
  160,874 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  12  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
16. งานเพ่ิมติดตั้งอางซักม
อบในพ้ืนท่ีหองอาหาร ช้ัน 
2 และ 3 

 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได 
กําหนดรายละเอียดไว 

 
 

- ราคาเพ่ิม 
  137,798 บาท 
- ปรับแกไข 
สถาปตยกรรม 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

17. งานเพ่ิมเกล็ดอลูมิเนียม
หองท่ีวางถังแกส 

 

- ผูออกแบบแกไขรูป
ดาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับกฎหมาย 

- ราคาเพ่ิม 
  118,723 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

 
 รายการท่ี 1. งานผนังกระจก Curtain Wall ตามสัญญา เม่ือติดตั้งแลวมองเห็น

เหล็กโครงสราง เนื่องจากผูออกแบบไดออกแบบผนังกระจกไว แตมีโครงสรางเหล็กท่ีมองเห็นจาก
ภายนอก ทําใหมองดูแลวไมเหมาะสมตอสายตาของผูพบเห็น จึงเปล่ียนแปลงรูปแบบใหดูโปรงเบา 
สวยงามทันสมัย 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหตองเปล่ียนแปลงรูปแบบและเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 
มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสราง
เพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 2.,4. ถึง 10.,12. ถึง 14.,16. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนดรายละเอียดของวัสดุ สําหรับใชงานในตําแหนงท่ีใชงานในการออกแบบ สาเหตุเกิด
จากแบบ Detail Design ไมชัดเจน เนื่องจากขาดการประสานงานระหวางการออกแบบ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม หมวดงานโครงสราง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟา มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 3.,11. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากออกแบบขัดแยงกันระหวาง
ผูออกแบบเนื่องจากผูออกแบบงานสถาปตยกรรมกําหนดชนิดของฝาเพดาน ขัดแยงกับความ
ตองการของผูออกแบบ ทําใหการควบคุมระดับเสียงมีคานอยกวาตามท่ีกําหนด อีกท้ังดูไม
เหมาะสมกบังานตกแตงภายในท่ีมุมมองไมตอเนื่องกัน 
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 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม ตองปรับแกไขงาน
สถาปตยกรรม และงานตกแตงภายใน มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้ง
เพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 15. งานเพ่ิม สําหรับงานกระเบ้ืองแกรนิต Border ช้ันใตดิน เนื่องจาก
ผูออกแบบไดกําหนด Border ไว ในรายการประกอบแบบไวแลว ขอปรับเปล่ียนแกไขวัสดุให
เหมาะสมตอการใชงานทําความสะอาดงายและใหกลมกลืนกับพ้ืนท่ีขางเคียง 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 17. งานเพ่ิมเกล็ดอลูมิเนียมหองท่ีวางถังแกส เนื่องจากผูออกแบบผนัง
ของสถานท่ีเก็บแกสไวเปนผนังทึบ เม่ือเกิดเหตุแกสรั่วจะไมสามารถระบายแกสออกไดทัน ทําใหมี
ความปลอดภัยไมเพียงพอและไมถูกตองตามกฎหมายกําหนด จึงปรับเปล่ียนแกไขการออกแบบให
ถูกตองและใหมีรูปดานท่ีมีมุมมองอยางตอเนื่องกันของอาคารโดยตลอด 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอระยะการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตัง้เพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
 

3.5   ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากรายการงานโครงสราง  
 โดยมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 6 รายการ แบงออกเปนปจจัยท่ีเกิดจาก 
 1. การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน  2 รายการ 
 2. ขอผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 4 รายการ 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 1.  การตัดสินใจลาชาจากเจาของ จํานวน 2 รายการ 
 
ตารางท่ี  13   ปจจัยเกิดจากการตัดสินใจลาชา จากเจาของ ในงานโครงสราง 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเพ่ิมโครงสราง
เครื่องทําน้ําเย็น 

 
 

- เนื่องจากเปล่ียน
ขอบเขตยายเครื่องทําน้ํา
เย็น 

 

- ราคาเพ่ิม  
  1,587,951บาท 
- ปรับแกไข 
โครงสราง 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  13   (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
2. งานเพ่ิมโครงสรางแผง
ไมแขวนและระบบน้ําหยด 
บริเวณทางเขา-ออกหลัก 

 

- เพ่ือเก็บความเรียบรอย
และมุมมองท่ี
ตอเนื่องกัน 

 

- ราคาเพ่ิม   
981,130 บาท 
- ปรับแกไข
โครงสราง, 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

  
 รายการท่ี 1. งานเพ่ิมโครงสรางเครื่องทําน้ําเย็น เนื่องจากเจาของ แจงของาน

เปล่ียนแปลงเพ่ิมยายเครื่องทําน้ําเย็นมาไวท่ีบนบริเวณช้ันหลังคา จึงตองมีงานเพ่ิมเติมโครงสราง
รองรับเครื่องทําน้ําเย็น 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหตองเพ่ิมงานโครงสรางและเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 
ปรับแกไขงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม ระบบสุขาภิบาล มีผลกระทบตอระยะเวลาการ
กอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใชระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 2. งานเพ่ิมโครงสรางแผงไมแขวนและระบบน้ําหยด บริเวณทางเขา-
ออกหลัก เนื่องจากทางเขา-ออกหลักของงานกอสรางอาคารโครงการอยูติดกับพ้ืนท่ีเอกชน มีอาคาร
เกา ท่ีทรุดโทรมอยูบริ เวณดานหนา ทําใหดูแลแลวไมมีความตอเนื่องท่ีดีของมุมมองดาน
สถาปตยกรรม จึงตองกอสรางทําโครงสรางปดบัง 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหตองเพ่ิมงานโครงสรางและเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 
ปรับแกไขงานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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 2.  ขอผิดพลาดผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ จํานวน 4 รายการ 
 

ตารางท่ี  14  ขอผิดพลาดผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ในงานโครงสราง 
รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 

1. งานเพ่ิมแกไขแบบ
โครงสราง 

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไวไม
เพียงพอ 

- ราคาเพ่ิม   
592,238 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเพ่ิมโครงสราง
เหล็กภายในหองประชุม
ใหญ   

- เพ่ือทําโครงสรางรองรับ
งานระบบและฝางาน
ตกแตงภายใน 

- ราคาเพ่ิม   
476,318 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเพ่ิมโครงสรางถัง
เก็บน้ําใตดิน 

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไวไม
เพียงพอ 

- ราคาเพ่ิม   
456,300 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเพ่ิมโครงสราง
เหล็กรับบานเล่ือนกัน
เสียงและผนัง 
ยิบซ่ัมปดชองวางหอง
ประชุม  
ช้ัน4, 5 

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไวไม
เพียงพอ 

 
 

- ราคาเพ่ิม   
129,798 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

  
 รายการท่ี 1. ถึง 4. งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากผูออกแบบกําหนดรายละเอียด

ไมเพียงพอ สําหรับใชงานในการกอสราง เนื่องจากขาดการตรวจสอบขอมูลหรือประสานงาน การ
ใชงานของอุปกรณ ท่ีออกแบบไว ในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล งานสถาปตยกรรม 
ระหวางผูออกแบบ ทําใหการออกแบบโครงสรางรองรับน้ําหนักในสวนของอุปกรณท่ีเกิดขึ้นใน
งานนั้น ๆ  ไมเพียงพอ 

 ดานผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ทําใหตองเพ่ิมงานโครงสรางและเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 
ปรับแกไขงานโครงสราง มีผลกระทบตอระยะการกอสราง เนื่องจากเปนงานติดตั้งเพ่ิมเติม ใช
ระยะเวลาในการกอสรางเพ่ิมขึ้น 
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4.   ผลการศึกษาขอมูล ดานกลุมบุคคลและปจจัย 
4.1  งานระบบปรับอากาศ  

 โดยมีจํานวน 14 ครั้ง รายละเอียดดังนี ้
 

ตารางท่ี  15  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบปรับอากาศ  
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนครั้ง เปอรเซ็นต 
1. เจาของ 1.1. เปล่ียนแปลงการ

ตัดสินใจ 6 42.86 

 1.2. ตัดสินใจลาชา 3 21.43 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ 

2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
ผิดพลาด 5 35.71 

รวม 14 100 
 
 จากตารางท่ี 15 จําแนกตามปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบปรับ

อากาศ เกิดจากเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 42.86 % ออกแบบและ
ตรวจแบบผิดพลาด โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 35.71 % ตัดสินใจลาชา โดยคิดเปนเปอรเซ็นต 
ประมาณ 21.43 % จะเห็นไดวาเปอรเซ็นตของการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ ท่ีเกิดขึ้นจากเจาของ
โครงการ มีผลทําใหงานของหมวดนี้ มีงานเปล่ียนแปลงเปนจํานวนมากท่ีสุด เนื่องจากผูบริหารมี
นโยบายโยกยายสวนงานหรือมีมุมมองของการติดตั้งใชงานท่ีมีประโยชนตอการใชงานท่ีดีกวา ใช
เปนขอพิจารณาในเจาของโครงการส่ังการใหผูรับจางทํางานแกไข ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง
ดังกลาว ซ่ึงสงผลกระทบตอแบบกอสรางและระยะเวลา ทําใหเกิดขอผิดพลาด 
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 4.2  งานระบบสุขาภิบาล  
 โดยมีจํานวน 12 ครั้ง ดานกลุมบุคคลและปจจัย ท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง  
 
ตารางท่ี 16  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบสุขาภิบาล 
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนครั้ง เปอรเซ็นต 
1. เจาของ 1.1. เปล่ียนแปลงการ

ตัดสินใจ 5 41.67 

 1.2. ตัดสินใจลาชา 2 16.66 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ 

2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
ผิดพลาด 5 41.67 

รวม 12 100 
  

 จากตารางท่ี 16 จําแนกตามปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบ
สุขาภิบาลเกิดจากออกแบบและตรวจแบบผิดพลาด โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 41.67 % เกิด
จากเจาของเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 41.67 % เจาของตัดสินใจ
ลาชาประมาณ 16.66 % 
 4.3  งานระบบไฟฟา 
 โดยมีจํานวน 42 ครั้ง  ดานกลุมบุคคลและปจจัย ท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง  

 
ตารางท่ี  17  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบไฟฟา 
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนครั้ง เปอรเซ็นต 
1. เจาของ 1.1. เปล่ียนแปลงการ

ตัดสินใจ 20 47.62 

 1.2. ตัดสินใจลาชา 6 14.28 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ 

2.1. ผูออกแบบและตรวจ
แบบผิดพลาด 16 38.10 

รวม 42 100 
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 จากตารางท่ี 17 จําแนกตามปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานระบบไฟฟา  
เกิดจากงานเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 47.62 % เกิดจากออกแบบ
และตรวจแบบผิดพลาด โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 38.10 % และตัดติดใจลาชา โดยคิดเปน
เปอรเซ็นต ประมาณ 14.28 %  
 4.4    งานสถาปตยกรรม  
 โดยมีจํานวน 54 ครั้ง  ดานกลุมบุคคลและปจจัย ท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง  

 
ตารางท่ี 18  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานสถาปตยกรรม  
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนครั้ง เปอรเซ็นต 
1. เจาของ 1.1. เปล่ียนแปลงการตัดสินใจ 22 40.74 

 1.2. ตัดสินใจลาชา 15 27.78 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ 

2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
ผิดพลาด 17 31.48 

รวม 54 100 
  

 จากตารางท่ี 18 จําแนกตามปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานสถาปตยกรรม
เกิดจากเจาของเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 40.74 % เกิดจาก
ผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 31.48 % เกิดจากเจาของ
ตัดสินใจลาชา โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 27.78 % 

4.5  งานโครงสราง  
 โดยมีจํานวน 6 ครั้ง กลุมบุคคลและปจจัย ท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง 

 
ตารางท่ี 19  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานโครงสราง  
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนครั้ง เปอรเซ็นต 
1. เจาของ 1.1. ตัดสินใจลาชา 2 33.33 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ 

2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
ผิดพลาด 4 66.67 

รวม 6 100 
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 จากตารางท่ี 19 จําแนกตามปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในงานโครงสราง เกิด
จากผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 66.67 % เกิดจาก
ตัดสินใจลาชา โดยคิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 33.33 %  
 

4.6  สรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงงานจากกลุมบุคคล 
 ในดานกลุมบุคคลและปจจัย ในงานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ไฟฟา งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง ท่ีนํามาใชในกรณีศึกษา จะพบวากลุมบุคคลเปนปจจัยท่ี
ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงดงัตารางท่ี 20 

 
ตารางท่ี  20  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนท้ังหมด 123 ครั้ง 
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวนครั้ง เปอรเซ็นต 
1. เจาของ 1.1. เปล่ียนแปลงการ

ตัดสินใจ 
53 43.09 

 1.2. ตัดสินใจลาชา 28 22.76 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ 

2.1. ออกแบบและตรวจแบบ
ผิดพลาด 

42 34.15 

รวม 123 100 
  

 จากตารางท่ี 20 จําแนกตามปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง จํานวน 123 ครั้ง 
เกิดจากเจาของ ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง โดยแบงออกเปนเกิดจากเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ คิด
เปนเปอรเซ็นต ประมาณ 43.09 % ตัดสินใจลาชา คิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 22.76 % เกิดจาก
ผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ออกแบบและตรวจแบบผิดพลาด คิดเปนเปอรเซ็นต 
ประมาณ 34.15 %   
 ถามองในภาพรวมท้ังหมด จะเห็นวาเจาของเปนปจจัยท่ีใหเกิดงานเปล่ียนแปลง
ท้ังหมด คิดเปนเปอรเซ็นต ประมาณ 65.85 % เกิดจากผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ คิด
เปนเปอรเซ็นต ประมาณ 34.15 %  
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5.  สรุปราคางานเปลี่ยนแปลงของโครงการ  
 จากการรวบรวมขอมูลดานการเงินตลอดระยะเวลากอสรางตามสัญญา ท่ีเกิดขึ้นในชวง
การทํางานท่ีมีปริมาณงานเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นในแตละงาน สามารถสรุปมูลคาสัญญาท่ีเพ่ิมขึ้นได
ดังในตารางท่ี  21   
 
ตารางท่ี  21  ขอมูลดานการเงินของแตละหมวดงานตามสัญญาท่ีมีคางานเปล่ียนแปลง 
 

ลําดับ หมวดงาน คาจาง 
ตามสัญญา งานเพ่ิม งานลด รวมเปนเงิน 

1 งานโครงสราง 449,086,839 41,984,119 933,140 490,137,818 
2 งานสถาปตยกรรม 409,796,165 47,587,444 10,321,057 447,062,552 
3 งานระบบไฟฟา 253,714,180 38,737,407 3,338,171 289,113,416 
4 งานระบบปรับอากาศ 164,082,226 36,227,384 600,275 199,709,335 
5 งานระบบสุขาภิบาล 105,009,654 6,867,460 1,475,172 110,401,942 
คาจางตามสัญญาทั้งส้ิน 1,381,689,064 171,403,814 16,667,815 1,536,425,063 

  
 มูลคาสัญญาท่ีเพ่ิมคิดเปนเปอรเซ็นตท่ี เพ่ือใชในการวิเคราะหความแตกตางของแตละ
งาน ดังในตารางท่ี  22 

 
ตารางท่ี  22  มูลคาของงานเปล่ียนแปลงเพ่ิมในแตละหมวดงานจากสัญญา 
 

ลําดับ หมวดงาน คาจาง 
ตามสัญญา งานเปล่ียนแปลง คิดเปอรเซ็นต 

งานเปล่ียนแปลง 
1 งานโครงสราง 449,086,839 41,050,979 9.14 % 
2 งานสถาปตยกรรม 409,796,165 37,266,387 9.09 % 
3 งานระบบไฟฟา 253,714,180 35,399,236 13.95 % 
4 งานระบบปรับอากาศ 164,082,226 35,627,109 21.71 % 
5 งานระบบสุขาภิบาล 105,009,654 5,392,288 5.13 % 
 คาจางตามสัญญาทั้งส้ิน 1,381,689,064 154,735,999 11.20 % 
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จากตารางท่ี 22 เห็นไดวางานระบบปรับอากาศ คิดเปนงานเปล่ียนแปลง 21.71 % งาน
ระบบไฟฟา คิดเปนงานเปล่ียนแปลง 13.95 % งานสถาปตยกรรม คิดเปนงานเปล่ียนแปลง 9.09 % 
งานโครงสราง คิคเปนงานเปล่ียนแปลง 9.14 % และ งานระบบสุขาภิบาล คิดเปนงานเปล่ียนแปลง 
5.13 % โดยคิดเปนมูลคาจางเพ่ิมขึ้นจากสัญญาท้ังหมด 11.20 % 
  

Share of Cost of Original contractor (Cost Factors)

30%

12%
8%18%

32% สถาปตยกรรม

ระบบปรับอากาศ

ระบบสุขาภิบาล

ระบบไฟฟา

งานโครงสราง

 
 

         
       จากภาพท่ี 20 แสดงใหเห็นวาสวนแบงของงานโครงสรางมีคาจางตามสัญญา
กอสรางคิดเปนรอยละ 32 % งานสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 30 % งานระบบไฟฟาคิดเปนรอยละ 
18 % งานระบบปรับอากาศคิดเปนรอยละ 12 % งานระบบสุขาภิบาลคิดเปนรอยละ 8 % 
       จากสวนแบงของคาจางตามสัญญากอสราง พบวางานโครงสรางมีคาจางสูงกวาใน
งานหมวดอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 32 %  เนื่องจากโครงการกอสรางนี้ ออกแบบอาคารโดยใหมีพ้ืนท่ี 
ใตดิน 4 ช้ัน สําหรับจอดรถ ในการกอสรางจะตองใชเครื่องจักรท่ีมีราคาแพง ใชเทคโนโลยีสูงวัสดุ
และอุปกรณ มีคุณภาพสูง เพ่ือเสริมความแข็งแรง ใชแรงงานท่ีทํางานเฉพาะดาน 
      งานสถาปตยกรรมมีคาจางคิดเปนรอยละ 30 % เนื่องจากเปนงานหลักของงาน
กอสรางอาคาร โดยท่ัวไปจะมีปริมาณเนื้องานมาก วัสดุท่ีนํามาใชงานมีราคาสูง อาคารดังกลาวได
ออกแบบตามกฎหมายอนุรักษาพลังงาน เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
     งานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล มีคาจางคิดเปนรอยละ 18 %  
 12 %  8 % ตามลําดับ เนื่องจากอาคารท่ีกอสรางมีจํานวน 9 ช้ัน ประกอบดวย พ้ืนท่ีใตดิน 4 ช้ันและ

ภาพท่ี 20 สวนแบงของคาจางตามสัญญากอสราง 
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พ้ืนท่ีสํานักงานและบริการ 5 ช้ัน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท่ีใชงานจํานวนมาก จะอยูในพ้ืนท่ี
สํานักงานและบริการ ในสวนของพ้ืนท่ีใตดิน จะมีงานระบบวิศวกรรมบางเปนจํานวนนอย จึงทําให
คาจางในระบบวิศวกรรม มีคาจางนอยกวางานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม ซ่ึงมีปริมาณงาน
มากทุกช้ันของอาคาร 
 

Share of Change Order Occurred

24%

23%
3%23%

27% สถาปตยกรรม

ระบบปรับอากาศ

ระบบสุขาภิบาล

ระบบไฟฟา

งานโครงสราง

 
 
 

       จากภาพท่ี 21 แสดงใหเห็นวาสวนแบงของงานโครงสรางมีคาจางงานเปล่ียนแปลง
คิดเปนรอยละ 27 % งานสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 24 % งานระบบไฟฟาคิดเปนรอยละ 23 % 
งานระบบปรับอากาศคิดเปนรอยละ 23 % งานระบบสุขาภิบาลคิดเปนรอยละ 3 % 
       ในงานเปล่ียนแปลงของแตละหมวดงาน จะเห็นไดวางานโครงสรางมีคาจางสูงกวา
งานในหมวดอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 27 % เนื่องจากมีคาจางตามสัญญาสูงกวางานในหมวดอ่ืนๆ 
ประกอบกับงานเปล่ียนแปลงปริมาณงานเปนจํานวนมาก การเพ่ิมงานโครงสราง จะเกิดขึ้นจากการ
เสริมโครงสรางรองรับการแกไขเปล่ียนแปลงแบบสถาปตยกรรมและระบบวิศวกรรม 
       งานสถาปตยกรรม ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ มีคาจางเปล่ียนแปลงเพ่ิมคิดเปน
รอยละ 24% 23% 23% ตามลําดับ เนื่องจากเกิดการเปล่ียนแปลงขนาดพ้ืนท่ีสํานักงาน พ้ืนท่ีบริการ 
ตามนโยบายโยกยายสวนงาน จึงทําใหงานสถาปตยกรรมมีคาจางเพ่ิมขึ้น มีผลทําใหงานระบบ
วิศวกรรมมีคาจางเพ่ิมขึ้นดวย เปนสวนแบงท่ีตามกัน 

ภาพท่ี 21 สวนแบงของคาจางท่ีเกิดจากงานเปล่ียนแปลง 
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       งานระบบสุขาภิบาล มีคาจางเปล่ียนแปลงต่ํากวางานหมวดอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 3% 
เนื่องจากอุปกรณระบบสุขาภิบาลท่ีมีราคาสูง สวนมากจะอยูท่ีหองเครื่องระบบวิศวกรรม ในพ้ืนท่ี
สํานักงานและบริการ ระบบสุขาภิบาล จะมีการเปล่ียนแปลงแตทอน้ําและอุปกรณยอย จึงทําใหมี
คาจางเปล่ียนแปลงต่ํา 
 

Cost Factors After Change Order

29%

13%
7%19%

32% สถาปตยกรรม

ระบบปรับอากาศ

ระบบสุขาภิบาล

ระบบไฟฟา

งานโครงสราง

 
 
 

จากภาพท่ี 22 แสดงใหเห็นวาสวนแบงของงานโครงสรางมีมูลคาจางหลังจากเกิดงาน
เปล่ียนแปลงตามสัญญากอสรางคิดเปนรอยละ 32 % งานสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 29 % งาน
ระบบไฟฟาคิดเปนรอยละ 19 % งานระบบปรับอากาศคิดเปนรอยละ 13 % งานระบบสุขาภิบาลคิด
เปนรอยละ 7 % 
       หลังจากเกิดงานเปล่ียนแปลงทําใหคาจางตามสัญญาเพ่ิมขึ้น ตามสวนแบงของ
หมวดงาน โดยมีงานโครงสรางเพ่ิมขึ้นสูงคิดเปนรอยละ 32 % เปนผลมาจากงานเปล่ียนแปลงท่ีมี
ปริมาณคาจางสูงและงานสถาปตยกรรม ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล มีปริมาณ
คาจางเพ่ิมขึ้น ตามปริมาณงานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นแตละหมวดงาน 

ภาพท่ี 22 สวนแบงของคาจางหลังจากเกิดงานเปล่ียนแปลง 
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บทที ่4 
วิเคราะหผลการศึกษา 

 
การวิเคราะหผลการศึกษานี้ มีความประสงคมุงศึกษาหาความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวาง

เจาของกับผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ท่ีเปนปจจัยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง มีผลกับ
จํานวนงานเพ่ิมลดและผลกระทบตอระยะเวลาในสัญญากอสราง เพ่ือหาสาเหตุปจจัยท่ีเกิดขึ้นและ
แนวทางแกไข 

 
1.  วิเคราะหความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากจํานวนงานเปลี่ยนแปลง 
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ระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา สถาปตยกรรม โครงสราง

เจาของ

ผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ

 
 
ภาพท่ี 23 ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นของงานเปล่ียนแปลงในแตละหมวดงาน 

 
จากภาพท่ี 23 ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางเจาของกับผูออกแบบและท่ีปรึกษา

บริหารโครงการ เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดจากจํานวนงานเปล่ียนแปลง ในแตละหมวดงาน มีผล
วิเคราะหไดดังนี ้
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1.1  ปจจัยของงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเจาของ 
 1.1.1 งานระบบปรับอากาศ งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก งานสถาปตยกรรมเพ่ิม
พ้ืนท่ีหองทํางาน เปล่ียน Fuction ใชงาน ทําใหตองเปล่ียนขนาดทอลม เพ่ิมหัวจายลมและตัวเครื่อง
สงลมเย็นใหญขึ้น ตาม Load ไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและปริมาณคนมากขึ้น อีกท้ังมีหองทํางานท่ีตอง
ใชเครื่องจายลมเย็นประจําหองมากขึ้น 
 1.1.2 งานระบบสุขาภิบาล งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก งานสถาปตยกรรม เนื่องจาก
บริเวณพ้ืนท่ีทํางานโดยท่ัวไป มีการเปล่ียนบริเวณหองน้ําและขนาดทอ ในงานระบบสุขาภิบาล จะ
เปนงานท่ีเกี่ยวกับทอดับเพลิง หัว Sprinkler และทอระบายน้ํา ทอน้ําเสีย ทอน้ําประปา เม่ือ
เปรียบเทียบกับงานสถาปตยกรรม จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากพ้ืนท่ีและเพ่ิมจํานวนหอง จึงมี
จํานวนนอย 
 1.1.3 งานระบบไฟฟา งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก งานสถาปตยกรรม มีการขยาย
พ้ืนท่ีทํางาน กั้นหองทํางานใหม ทําใหตองเปล่ียนฝาเพดาน ผนังกั้นหอง เพ่ือรองรับจํานวน
พนักงานท่ีเขามาทํางานมากขึ้น ทําใหตองเพ่ิมจํานวนดวงโคม ปล๊ักไฟฟา สายส่ือสารขอมูล 
คอมพิวเตอร และจํานวนสายไฟและขนาดเพ่ิม รองรับ Load เครื่องใชไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ 
มากขึ้น ตามความตองการใชงานของแตละสวนงานในบริเวณพ้ืนท่ีนั้น ๆ  เนื่องจากเปนงานท่ีมี
จํานวนอุปกรณยอยมีปริมาณมาก ในแตละพ้ืนท่ีท่ีเกิดผลกระทบในงานเปล่ียนแปลงงาน
สถาปตยกรรม มีจํานวนมาก 
 1.1.4 งานสถาปตยกรรมมีงานเปล่ียนแปลงจํานวนครั้งมากท่ีสุด เกิดจากเจาของผูมี
อํานาจรับผิดชอบดูแล ส่ังงานเปล่ียนแปลงในเรื่องนโยบายและตามความตองการของผูบริหาร
ระดับสูง จึงทําใหตองปรับแกไขงานเปนปริมาณมากและเนื่องจากงานสถาปตยกรรม เปนงานหลัก
ของโครงการกอสรางท่ีมีปริมาณงานมาก มีพ้ืนท่ีกวางขวาง มีความซับซอนของรูปแบบ มี
รายละเอียดของการติดตั้งมากและเพ่ือรูปลักษณของอาคาร สถานท่ีใหเกิดความเรียบรอย สวยงาม 
สะอาดตา เหมาะสมกับการใชงานในบริเวณนั้น ๆ    
 1.1.5 งานโครงสราง งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก การติดตั้งอุปกรณเ พ่ิมขึ้น
นอกเหนือจาก งานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีทํางานหรือเพ่ิมจํานวนหอง ทําใหมีงานเพ่ิมโครงสราง เพ่ือ
รองรับน้ําหนักของอุปกรณตาง ๆ จึงมีจํานวนนอยท่ีสุด 
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ตัวอยางของสาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงาน โดยนํามา
จากตารางขอมูลในบทท่ี 3 มาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 
 
ตารางท่ี  23  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบปรับอากาศ 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานระบบปรับอากาศ 
ท่ีปรับปรุงแกไขตาม
นโยบายทบทวนหนวยงาน 

-  เนื่องจากผูบริหาร
ระดับสูง  
มีความตองการปรับเปล่ียน
สวนงาน เพ่ือใหเกิดความ 
สะดวก ในการติดตอและ
ประสานงานระหวางสวน
งาน 
ทําใหตองปรับปรุงแกไข
แบบกอสรางใหมขณะ
ดําเนินการกอสราง 

- ราคาเพ่ิม 
 13,279,337 บาท 
- ปรับแกไข 
งานระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 120 วัน 

2. งานเพ่ิม Duct Smoke 
Detector ตามการ
เปล่ียนแปลงจํานวน AHU 

-  เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลง เกิดจาก
ผลกระทบจากนโยบาย
ทบทวนโยกยาย
หนวยงาน ทําใหตอง
เปล่ียนแปลงขนาด AHU  

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

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  24  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบสุขาภิบาล 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานปรับปรุงทอ
น้ําประปา หองเตรียม
อาหาร ช้ัน 2   

- เนื่องจากผูบริหารมี
นโยบายทบทวน
หนวยงาน ทําใหมีการ
เพ่ิมเติมหองเตรียม
อาหาร จึงตองติดตั้งทอ
น้ําประปา 

- ราคาเพ่ิม  
590,974  บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

 
ตารางท่ี  25  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานระบบไฟฟา 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเพ่ิมระบบไฟฟา 
แกไขตามนโยบายทบทวน
หนวยงานฯ 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงแบบตาม
นโยบายทบทวน
หนวยงาน 

- ราคาเพ่ิม 
  2,129,409 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

2. งานเพ่ิมสายสัญญาณ
ขอมูลและโทรศัพท 

- เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงแบบ
นโยบายทบทวน
หนวยงาน 

- ราคาเพ่ิม  
356,290 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเพ่ิมเปล่ียนแปลงสาย
ปอนสําหรับตูควบคุม
เครื่องปรับอากาศ "APB" 

- เนื่องจากตามนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน 

- ราคาเพ่ิม 
  140,899 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  26  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามนโยบายทบทวนหนวยงานจากงานสถาปตยกรรม 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานเพ่ิมในงาน
สถาปตยกรรม 

 

- เนื่องจากนโยบาย
ทบทวนหนวยงาน มีการ
ปรับปรุงแกไขพ้ืนท่ีสวน
งาน ปรับเปล่ียนวัสดุใช
งาน 

- ราคาเพ่ิม  
  3,018,675 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 
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1.2  ปจจัยของงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการผิดพลาดของผูออกแบบและที่ปรึกษา
บริหารโครงการ 

 1.2.1  งานระบบปรับอากาศ งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก ผูออกแบบและท่ี
ปรึกษาบริหารโครงการ ขาดการสอบถามการใชงานของฝายเจาของ วาแตละพ้ืนท่ีตองการใชงาน
ระบบปรับอากาศอยางไร เกิดจากขาดการตรวจสอบพ้ืนท่ีใชงานกับแบบงานสถาปตยกรรม 
ผูออกแบบขาดประสบการณในการบํารุงรักษา 

1.2.2 งานระบบสุขาภิบาล งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก ผูออกแบบและท่ีปรึกษา
บริหารโครงการ เกิดจากการออกแบบและตรวจแบบผิดพลาด ออกแบบตกหลน กําหนด
รายละเอียดไมชัดเจน เลือกใชอุปกรณท่ีผิดขนาด เนื่องจากขาดการประสานงานระหวางผูออกแบบ 
ไมไดตรวจสอบขนาดอุปกรณจากบริษัทผูผลิต จึงมีผลทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงระหวาง
ดําเนินงานกอสราง  

1.2.3 งานระบบไฟฟา งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก ขั้นตอนการออกแบบสถาปตยกรรม 
ตกหลนและผิดพลาด ขาดการประสานงานในการออกแบบ ซ่ึงกันและกันท้ังสองฝายออกแบบ
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมไฟฟา ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ตรวจแบบผิดพลาด  ทําใหการ
ออกแบบ ไมสามารถติดตั้งจริงในขั้นตอนกอสรางได  

1.2.4 งานสถาปตยกรรม งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก การออกแบบของผูออกแบบตก
หลน การตรวจสอบแบบแปลนและรายการประกอบแบบของท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ผิดพลาด 
จึงมีผลทําใหแบบแปลนและรายการประกอบแบบระบุไวไมชัดเจน ขาด Detail ท่ีมีรายละเอียด
อยางเพียงพอตอการทํางาน ออกแบบไวไมสามารถติดตั้งจริงได เนื่องจากเปนงานท่ีมีปริมาณมาก มี
ความซับซอนของรูปแบบ วัสดุหลากหลายชนิดจํานวนมาก 

1.2.5 งานโครงสราง งานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก ผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร
โครงการ ขาดการประสานงานและขาดการตรวจสอบการใชงานของวัสดุและอุปกรณ ทําใหตองออกแบบ
เพ่ิมเติมเสริมความแข็งแรงของโครงสราง  
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 ในเรื่องของความผิดพลาดท่ีเกดิขึ้นจากผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ 
เนื่องจากแกไขแบบตามนโยบายทบทวนหนวยงาน เชน ไมมีในขอกําหนด แบบขดัแยงกัน ซํ้าซอน 
ติดตั้งไมได โดยนํามาจากตารางขอมูลบทท่ี 3 มาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 
 
ตารางท่ี  27  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

โครงการ ในงานระบบปรับอากาศ 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา 

1. งานเปล่ียนแปลงพัดลม
เติมอากาศสําหรับท่ีจอดรถ
ช้ันใตดิน 

-  เนื่องจากพัดลมมีขนาด
ใหญไมสามารถติดตั้ง
ภายในหองเครื่องท่ี
ผูออกแบบกําหนดได 

- ราคาเพ่ิม  
   2,109,006 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเปล่ียนแปลง
เครื่องปรับอากาศหอง
เครื่องไฟฟาช้ัน 1 

- เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศ 
ท่ีออกแบบไวมีขนาด
ใหญ ไมสามารถติดตั้ง
ภายในพ้ืนท่ีได 

- ราคาเพ่ิม  
1,595,745 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเปล่ียนแปลงระบบ
ปรับอากาศบริเวณพ้ืนท่ี
โถงบันได ช้ัน 1-5 

-  เนื่องจากติดงาน
โครงสรางขนาดใหญ  
ทําใหไมสามารถติดตั้ง 
ทอจายลมเย็นได 

- ราคาเพ่ิม 
1,310,856 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเปล่ียนแปลงระบบ
ปรับอากาศพ้ืนท่ีศูนย
คอมพิวเตอร 

-  เนื่องจากทอจายลมเย็น
ไมสามารถติดตั้งตาม
แบบกําหนดไว 

- ราคาเพ่ิม  
770,417 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา 

5. งานเพ่ิม
เครื่องปรับอากาศ, มาน
อากาศ 

- เนื่องจากบรเิวณพ้ืนนั้น 
ไมไดออกแบบระบบ
ปรับอากาศไว แตมีความ
จําเปนจะตองมีระบบ
ปรับอากาศ สําหรับใช
งาน 

- ราคาเพ่ิม  
527,845 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 

 
ตารางท่ี  28  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

โครงการ ในงานระบบสุขาภิบาล 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 

ระยะเวลา 

1. งานเปล่ียนแปลงถังบรรจุ
กาซ FM-200 สําหรับหอง
คอมพิวเตอร 

- เนื่องจากถังมีขนาด
ใหญกวาประตูทางเขา 
กรณีกาซหมดไม
สามารถนําเอาถังออกมา
เติมกาซได 

- ราคาเพ่ิม  
302,662 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเปล่ียนแปลงระบบ
สุขาภิบาล สําหรับพ้ืนท่ี
หองผูอํานวยการอาวุโส
และหองผูชวยผูวาการ 

เนื่องจากแบบสุขาภิบาล
ขัดแยงกับแบบงาน
สถาปตยกรรม 

- ราคาเพ่ิม 
245,541 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  28  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
3. งานเพ่ิมทอน้ําประปา
สําหรับกอกน้ําใตเคานเตอร
อางลางหนา 

เนื่องจากแบบระบบ
ประปาขัดแยงกับแบบ
สถาปตยกรรม 

- ราคาเพ่ิม  
176,811 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบสุขาภิบาล
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

 
ตารางท่ี  29  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร
โครงการ ในงานระบบไฟฟา 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ระยะเวลา 

1. งานเพ่ิมแผงสวิตชไฟฟา
แรงต่ํา VF-R, PF-R  
และสายเมนสําหรับวงจร
ยอย 

-  เนื่องจากงานไฟฟาใน
แบบระบบปรับอากาศ
และระบบไฟฟามีความ
ขัดแยงกัน 

- ราคาเพ่ิม  
   3,326,341 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 60 วัน 

2. งานเพ่ิมระบบควบคุม
ไฟฟาสองสวาง ช้ัน 4,5 

 
 

-  เนื่องจากเปล่ียนการใช
งานของระบบไฟฟา ให
สอดคลองกับงานตกแตง
ภายใน  

 

- ราคาเพ่ิม  
   1,686,808 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
ตกแตงภายใน 

- เพ่ิม 60 วัน 

3. งานเปล่ียนแปลงดวง
โคมไฟฟา ชนิด HI บริเวณ
โถงกลางช้ัน F1 และ F2 

- เนื่องจากชนิดของดวง
โคมไฟฟาของแบบ
ไฟฟาขัดแยงกับแบบ
ตกแตงภายใน 

- ราคาเพ่ิม 
 679,861 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
ตกแตงภายใน 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  29  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ระยะเวลา 

4. งานเพ่ิม Power Supply 
สําหรับ Roller Shutter 
Door, Sliding Door ช้ัน 1-5 

 

- เนื่องจากจํานวนประตู
ในแบบระบบไฟฟา ไม
สอดคลองกับ จํานวน
ประตูของแบบ
สถาปตยกรรม 

- ราคาเพ่ิม 
 672,564 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

5. งานเพ่ิมสายไฟฟา 
สําหรับอุปกรณปรับเปล่ียน
ปริมาณลม 

-  เนื่องจากแบบระบบ
ปรับอากาศและระบบ
ไฟฟา ไมไดระบุวาเปน
ขอบเขตของงานใคร 

- ราคาเพ่ิม 
 596,407 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

6. งานเพ่ิมดวงโคมสอง
จิตรกรรม โถงทางเขาหลัก 

 

-  เนื่องจากการติดตั้ง
และชนิดของดวงโคม
ไฟฟา ไมตรงตามแบบ
ตกแตงภายใน 

- ราคาเพ่ิม 
 446,207 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

7. งานเปล่ียนแปลงระบบ
แสงสวางช้ัน 3 สวนท่ี 6, 7 
 

- เนื่องจากแบบระบบ
ไฟฟาไมสอดคลองตาม
แบบตกแตงภายใน 

- ราคาเพ่ิม 
 359,385 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

8. งานเปล่ียนแปลง ขนาด 
Capacitor Bank สําหรับ 
MDP 1-6 

- เนื่องจากออกแบบไว 
แตไมสามารถใชงาน
ตามสภาพหนางานได 

- ราคาเพ่ิม 
 338,227 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

9. งานเพ่ิม Power Supply  
สําหรับ Fan Coil Unit   
หองส่ือสารขอมูล ประจํา
ช้ัน 1- 5 

- เนื่องจากในแบบระบบ
ไฟฟาไมไดกําหนด
รายละเอียดไว  
 

- ราคาเพ่ิม 
 225,416 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี  29  (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ระยะเวลา 

10. งานเพ่ิมเปล่ียนดวงโคม
ไฟฟา, ดานโถงพิธี, 
หองอาหาร 

 

-  เกิดจากการเปล่ียน
วัสดุเนื่องจากมีขอจํากัด 
ในการติดตั้งและซอม
บํารุงรักษาในอนาคต  

- ราคาเพ่ิม 
 216,694 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

11. งานเพ่ิม Power Supply  
สําหรับ Fan Coil Unit   
หองส่ือสารขอมูล ประจํา
ช้ัน 1- 5 

- เนื่องจากในแบบระบบ
ไฟฟาไมไดกําหนด
รายละเอียดไว  

 
 

- ราคาเพ่ิม 
 225,416 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

12. งานเปล่ียนแปลงรุน
และเลนส ของเครื่องฉาย
ภาพ หองประชุม VIP   

-  เนื่องจากไมสามารถ
ติดตั้งตามตําแหนงท่ี
กําหนดไวในแบบตาม
สัญญาได 

- ราคาเพ่ิม 
 199,052 บาท 
- ปรับแกไข
ระบบส่ือสาร 

- เพ่ิม 0 วัน 

13. งานเพ่ิมขนาดสายปอน 
Main CB และ Branch CB 
ของ Load Center 1UC 

- เนื่องจากแบบมีความ
ขัดแยง ไมสามารถติดตั้ง
ไดตามท่ีกําหนด  

- ราคาเพ่ิม 
 178,035 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 

14. งานเพ่ิมสําหรับระบบ
ไฟฟา Power Supply 
สําหรับ Circuit Breaker 
หองลางจาน 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนดรายละเอียด
ระบบไฟฟาใหกับ
อุปกรณครัว 

- ราคาเพ่ิม 
 153,688 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 

15. งานเพ่ิม Power Supply 
สําหรับ Tel. Rack และ 
Data Com. Rack ในหอง
ส่ือสารขอมูล 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมไดกําหนดรายละเอียด
ระบบไฟฟาใหกับ
อุปกรณส่ือสาร  

- ราคาเพ่ิม 
 134,870 บาท 
- ปรับแกไข 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 0 วัน 
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ตารางท่ี  30  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 
 โครงการ ในงานสถาปตยกรรม 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ระยะเวลา 
1. งานลดฝาทําระบบ
ปองกันเสียง 

 

- เนื่องจากออกแบบ
ขัดแยงกับความตองการ
ผูออกแบบ 

- ราคาเพ่ิม 
 2,297,580 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 60 วัน 

2. งานเพ่ิมชุดประตูกระจก
บานคูภายในพ้ืนท่ีทางเดิน 

 
 

-  ผูออกแบบไมได
กําหนดรายละเอียดของ
ประต ู

 
 

- ราคาเพ่ิม 
 787,928 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบไฟฟา 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเพ่ิมกลองรางมาน
ภายในหองทํางาน
ผูบริหารระดับสูง 

-  ผูออกแบบ
สถาปตยกรรมกําหนด
รายละเอียดขัดแยง 

 

- ราคาเพ่ิม 
 405,522 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเพ่ิมจากการติดตั้ง
รางน้ํา Stainless บริเวณ
เหนือกระจก 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได 

กําหนดรายละเอียดไว 

- ราคาเพ่ิม 
  220,934 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

5. งานเพ่ิมติดตั้งอางซักม
อบหองนักการช้ัน P3 - F5 

 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได 

กําหนดรายละเอียดไว 
 

- ราคาเพ่ิม 
 200,428 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 

6. งานเพ่ิมติดตั้งอางซักม
อบในพ้ืนท่ีหองอาหาร ช้ัน 
2 และ 3 

 

- เนื่องจากผูออกแบบ
ไมได 
กําหนดรายละเอียดไว 

 
 

- ราคาเพ่ิม 
  137,798 บาท 
- ปรับแกไข
สถาปตยกรรม 
ระบบสุขาภิบาล 

- เพ่ิม 30 วัน 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ระยะเวลา 

7. งานเพ่ิมเกล็ดอลูมิเนียม
หองท่ีวางถังแกส 

 

- ผูออกแบบแกไขรูป
ดาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับกฎหมาย 

 

- ราคาเพ่ิม 
  118,723 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

 
ตารางท่ี  31  สาเหตุงานเปล่ียนแปลงเกิดความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหาร 

โครงการ ในงานโครงสราง 
 

รายการ สาเหต ุ ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ระยะเวลา 

1. งานเพ่ิมแกไขแบบ
โครงสราง 

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไว
ไมเพียงพอ 

- ราคาเพ่ิม 
  592,238 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 

2. งานเพ่ิมโครงสรางเหล็ก
ภายในหองประชุมใหญ   

- เพ่ือทําโครงสราง
รองรับงานระบบและฝา
งานตกแตงภายใน 

- ราคาเพ่ิม 
  476,318 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

3. งานเพ่ิมโครงสรางถัง
เก็บน้ําใตดิน 

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไว
ไมเพียงพอ 

- ราคาเพ่ิม 
  456,300 บาท 

- เพ่ิม 30 วัน 

4. งานเพ่ิมโครงสรางเหล็ก
รับบานเล่ือนกันเสียงและ
ผนังยิบซ่ัมปดชองวางหอง
ประชุม ช้ัน4, 5 

- เนื่องจากผูออกแบบ
กําหนดรายละเอียดไว
ไมเพียงพอ 

 
 

- ราคาเพ่ิม 
  129,798 บาท 

 

- เพ่ิม 30 วัน 
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2. วิเคราะหงานเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดําเนินโครงการ 
 จากภาพท่ี 26 แสดงแผนงานการดําเนินโครงการชวงระยะเวลาเกิดงานเปล่ียนแปลง
ตามนโยบาย จะเห็นวาระยะเวลาเริ่มโครงการเกิดขึ้นระหวางป 2543 – 2544  ทางโครงการได
ดําเนินการจางท่ีปรึกษาบริหารโครงการป 2544 เพ่ือดําเนินการบริหารโครงการและควบคุมงาน
กอสราง จัดทํา TOR คัดเลือกงานจางผูออกแบบ คัดเลือกงานจางเสาเข็มและกําแพงกันดินและ
คัดเลือกงานจางโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม 
 ป 2545 ทางโครงการไดดําเนินการจางผูออกแบบ ดําเนินการระหวางป 2545 – 2546 
ในระหวางดําเนินการออกแบบอาคาร ผูออกแบบนําเสนอแนวความคิด ในการออกแบบของการใช
พ้ืนท่ีอาคาร เปนพ้ืนท่ีสํานักงานและบริการ 4 ช้ันและช้ันใตดิน 4 ช้ัน ในการดําเนินการของ
ผูออกแบบ จะทําการออกแบบงานเสาเข็มและกําแพงกันดินใหเสร็จ กอนการออกแบบอาคาร
สํานักงาน เพ่ือใหทํางานกอสราง ไปพรอมกับงานออกแบบอาคาร โดยเรียกการทํางานอยางนี้วา 
Fast Track 
 ในระหวางการออกแบบอาคาร ดําเนินอยู ในขั้นตอนแบบรางขั้นพัฒนา ทาง
คณะทํางานโครงการฯ ไดรับนโยบายจากการผูวาการฯคนท่ี 1 ใหแกไขแบบจากพ้ืนท่ีสํานักงาน
และบริการ 4 ช้ัน เปน 5 ช้ัน พ้ืนท่ีจอดรถใตดิน 4 ช้ัน และความสูงของอาคารไมเกิน 20 เมตร คงไว
อยางเดิม จึงทําใหระยะเวลาในการออกแบบเพ่ิมมากขึ้นอีก 90 วัน แตไมเกิดผลกระทบตอแผนงาน
กอสรางอาคาร 
 ป 2547 งานจางเสาเข็มและกําแพงกันดินกอสรางแลวเสร็จ โครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานใหญหลังใหม ไดผูรับจางกอสรางและดําเนินการกอสรางตอจากงานเสาเข็มและกําแพง
กันดิน การดําเนินการกอสรางไดไประยะหนึ่ง ป 2548 ผูวาการฯ คนท่ี 2 มีนโยบายทบทวนโยกยาย
หนวยงานใหผูออกแบบปรับแกไขแบบตําแหนงครุภัณฑสํานักงาน จึงทําใหพ้ืนท่ีดังกลาว ตองถูก
ปรับแกไขแบบ ทําใหตองขยายระยะเวลาการกอสราง 120 วัน 
 ป 2549 การกอสรางอาคารดําเนินการไปอยูในชวงของงานโครงสราง งานพ้ืน งาน
ผนังของอาคารแลวเสร็จประมาณ 60 % ทางโครงการกอสรางฯ ไดรับนโยบายจากผูวาการฯ คนท่ี 2 
อีกครั้งหนึ่ง  ใหปรับแกไขทางเขา ออก บริเวณโถง และพ้ืนท่ีหองระดับผูวาการฯ รองผูวาการ 
ผูชวยผูวาการฯ เพ่ือใหถูกตองตามหลักภูมิโหราศาสตร  จึงทําใหพ้ืนท่ี ตองถูกปรับแกไขแบบ ทํา
ใหตองขยายระยะเวลาการกอสราง 90 วัน 
 ป 2550 ประเทศไทยไดเกียรตเิปนเจาภาพ ใหจัดประชุมใหญในภูมิภาคเอเซีย ผูวาการฯ 
คนท่ี 3 แจงวาจะใชพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหญหลังใหม ในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนโยบายให
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เพ่ิมหองแปลภาษา สําหรับใชในหองประชุมผูบริหารระดับสูง จึงทําใหพ้ืนท่ีดังกลาว ตองถูก
ปรับแกไขแบบ ทําใหตองขยายระยะเวลาการกอสราง 90 วัน 
 จากแผนงานการดําเนินการโครงการ แตละชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึง
การกอสรางแลวเสร็จใชระยะเวลา 8 ป ผานการบริหารงานจากผูวาการฯ จํานวน 3 ทาน มีการ
ปรับแกไขแบบจํานวน 3 ครั้ง ทําใหเกิดความลาชาของงานกอสรางรวม 300 วัน จะเห็นไดวาสาเหตุ
ท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นดังนี้  

1. การแกไขแบบกอสรางจากอาคาร 8 ช้ัน เปน 9 ช้ัน และคงความสูงของอาคารไวเทา
เดิม จึงทําใหความสูงแตละช้ันส้ันลง มีผลทําใหพ้ืนท่ีใตฝาเพดานแคบลง เกิดปญหาการติดตั้งระบบ
วิศวกรรมไมไดตามท่ีออกแบบไวและทําใหการออกแบบตกหลน เนื่องจากเม่ือแกไขแบบ
สถาปตยกรรมแลวจะกระทบกับงานในหมวดอ่ืนๆ ดวย เปนผลตอเนื่องกัน จึงตรวจสอบไมท่ัวถึง
ได 

2.  การแกไขแบบในชวงการกอสรางตามนโยบาย ทําใหตองการแกไขแบบในหมวด
งานอ่ืนๆ  ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันดวย จึงทําใหการออกแบบตกหลน เนื่องจากผูออกแบบตองตรวจ
แบบ ในสวนท่ีเกี่ยวของท้ังหมด การประสานงานอาจจะแกไขไมท่ัวถึงได 
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3. สรุปวิเคราะหผลการศึกษา 
สรุปจากการวิเคราะหความสัมพันธของสาเหตุของงานเปล่ียนแปลง พบวามีสาเหตุ

หลักคือการเปล่ียนแปลงนโยบายของเจาของโครงการ ซ่ึงสงผลกระทบทําใหเกิดความผิดพลาดใน
เรื่องของแบบกอสรางและการควบคุมคุณภาพของงานกอสราง นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุสําคัญท่ีมี
ผลกระทบตอระยะเวลางานกอสราง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110 

บทที่ 5 
สรุปผลจากกรณีศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในการกอสรางอาคาร กรณีศึกษางาน
โครงการกอสราง อาคารสํานักงานใหญหลังใหม บางขุนพรหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดงานเปล่ียนแปลง ประเมินผลและหาความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางปจจัยท่ีทําใหเกิดงาน
เปล่ียนแปลงกับผลการเปล่ียนแปลงของสัญญากอสราง โดยมีสมมติฐานวาปจจัยท่ีทําใหเกิดงาน
เปล่ียนแปลงคือเจาของโครงการ 
 ผูศึกษาไดทําการทบทวนเอกสารและบทความท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชในการศึกษา 
วิเคราะห โดยธนาคารแหงประเทศไทย โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญหลังใหม เปน
กรณีศึกษา ผูศึกษานําเอกสารงานเปล่ียนแปลงของผูรับเหมาหลักมาใชเปนขอมูลในการศึกษา เพ่ือ
หาปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลง ซ่ึงพบวามี 2 ปจจัยคือ 

1.  เจาของโครงการเปล่ียนแปลงแบบ 
2.  ความผิดพลาดของผูออกแบบและท่ีปรึกษาบริหารโครงการ 
ซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะหตอพบวาเจาของในท่ีนี้หมายถึงผูวาการฯ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจการ 

ตัดสินใจไดเปล่ียนแปลงแบบกอสราง เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการขององคกร ในขณะนั้นๆ 
อาทิเชน นโยบายทบทวนโยกยายหนวยงาน การปรับพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการประชุมใหญระดับภูมิภาค
เอเซียและการปรับพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม 
 งานเปล่ียนแปลงดังกลาว ยังทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของแบบกอสรางและการ
ควบคุมงาน ทําใหมีความผิดพลาด เนื่องจากระยะเวลากอสรางกระช้ันชิดและตองมีคาใชจาย ใน 
การแกไขและหยุดรองาน 
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 จากการแกไขแบบในบริเวณพ้ืนท่ีหนึ่ง อาจจะสงผลตอเนื่องกัน ทําใหตองแกไขแบบ
สถาปตยกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา งานโครงสราง มีผลตอการแกไข
แบบอยางตอเนื่องกันและมีความซํ้าซอนมาก ยากกวาการออกแบบอาคารกอสรางใหม เปนสาเหตุ
ทําใหผูออกแบบแกไขแบบไมท่ัวถึง ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงกระทบตอคากอสรางตามสัญญา
และระยะเวลาในแผนงานหลักของโครงการเพ่ิมขึ้น โดยมีคากอสรางตามสัญญาท่ีเพ่ิมขึ้น 11.20 % 
ระยะเวลาการกอสรางลาชา 300 วัน ทําใหเสียโอกาสในการใชอาคารและระบบวิศวกรรมท่ีนํามา
ติดตั้ง เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงเทคโนโลยีอาคารท่ีลาสมัย วัสดุ อุปกรณ มีคาเส่ือมราคาเพ่ิมมาก
ขึ้น เนื่องจากไมไดใชงานตามระยะเวลาอันสมควร คุณภาพงานท่ีมีขอบกพรองของงานมาก ซ่ึง
เกิดขึ้นจากการแกไขแบบมาก  
 จากผลวิเคราะหของงานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น พบวาปจจัยหลักเกิดขึ้นจากเจาของ  
จะเกิดขึ้นจากในเรื่องของนโยบายการบริหารองคกร ทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงในชวงการกอสราง
และกระทบตอการออกแบบ ทําใหเกิดความผิดพลาดของแบบกอสรางซ่ึงมีความสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว และนิยามของงานเปล่ียนแปลง ท่ีนํามาใชในกรณีศึกษาฉบับนี้   
 ในเรื่องปจจัยและสาเหตุท่ีกลาวมานี้ เจาของควรจะคํานึงถึงคากอสรางตามสัญญาท่ี
เพ่ิมขึ้นและระยะเวลาการกอสรางลาชาไปจากแผนงานหลักเปนจํานวนมาก กับการเสียโอกาสใน
การใชอาคารและความคุมคาของระบบวิศวกรรมท่ีเส่ือมราคาและเทคโนโลยีท่ีลาสมัย ควรมี
มุมมองในเรื่องของคากอสรางท่ีเพ่ิมขึ้นและระยะเวลาท่ีสูญเสียไป วาเหมาะสมหรือไม ท่ีเกิดงาน
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในแตละครั้ง ควรมีการสํารวจความเห็นความตองการของสวนงานในชวง
การออกแบบท่ีดี มีการวางนโยบายท่ีชัดเจนและอยางมีรูปธรรม ควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบใน
เชิงของเศรษฐศาสตรวามีความคุมคาเพียงไรและหาแนวทางปองกันแกไขปจจัย สาเหตุของ 
งานเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 
 ในการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษาเห็นวาควรจะนําเอาโครงการท่ีมีขนาดใกลเคียงกับ
กรณีศึกษานี้ นํามาศึกษาดานการเงินของงานเปล่ียนแปลง เพ่ือหาตนทุนท่ีเกิดขึ้นและเปรียบเทียบ
หาคากอสรางท่ีเพ่ิมขึ้นกับระยะเวลาความลาชา ในเรื่องของการเสียโอกาสการใชอาคาร คาเส่ือม
ราคา ใชเปนขอมูลทางวิชาการในการคํานึงถึงความสูญเสียท่ีเกดิขึ้นจากงานเปล่ียนแปลง วามีความ
คุมคาหรือไม ท่ีเจาของตัดสินใจเปล่ียนแปลงแกไขแบบกอสรางแตละครั้ง 
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