
 

  
JOURNAL OF 

CONSTRUCTION TIME  การขอขยายเวลาก่อสรา้ง 
“Extension of Time Request” 

What is Time 
Extension?  

Extension of Time หรือ EOT คือการ

ขอขยายเวลากอ่สรา้ง การขอ

เปล่ียนวันแลว้เสร็จที่ก าหนดใน

สัญญา ที่มีค่าปรับ Liquidated 

Damages หรือเรียกย่อๆ ว่า LD  

วันที่จะโดนปรับอาจจะเป็นวันสิ้นสดุ

สัญญา (Final Completion) วันที่ใช ้

งานได ้(Practical Completion) วันที่

ส่งมอบโครงการ (Handover Date) 

วันที่ไดใ้บอนญุาติเปิดอาคาร (หรือที่

เรียกว่า อ.๖) หรือจดุก าหนดการ

แลว้เสร็จ (Milestone Dates) 

ท ำไมตอ้งขอขยำยเวลำ 
ในกรณีของผ ูร้บัจา้งหรือ

ผ ูร้บัเหมา – ท าการขอขยาย

เวลา เพ่ือไม่ใหถ้กูปรบั LD ท่ีปกติ

จะมมีลูค่าสงูถึง 10% ของมลูค่า

โครงการ   

ในกรณีของผ ูว้่าจา้งหรือเจา้ของ

งาน - การขอขยายเวลา กรณีท่ี

โครงการมีเหตจุ าเป็นท่ีจะล่าชา้ 

ตอ้งการเวลาเพ่ิมในการก่อสรา้ง

หรือแกไ้ขแบบ ผ ูว้่าจา้งควรจะรีบ

เจรจากบัผ ูร้บัจา้ง ขยายเวลา

การท างาน และใหผ้ ูร้บัจา้งปรบั

แผนการท างานและทรพัยากรให้

เหมาะสม จะช่วยท าใหล้ดความ

เสียหายท่ีผ ูร้บัจา้งจะเคลมได ้

4 ประเภทของความล่าชา้ (Delay Types) 
Critical, Excusable, Compensable Delay!  

ความล่าชา้ในโครงการก่อสรา้งจะส่งผลกระทบไปถึงปัจจัยหลกั 

2 ประการ คือ เงนิ   หรือเวลา  โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 

ประเภท 

 

 

 

 

 

 

1. Non-Critical Delay ความล่าชา้ที่ไม่อยู่ในระดบัวิกฤติ 

หมายถึง ความล่าชา้ที่ไม่กระทบตอ่เวลาโดยรวมของ

โครงการ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งขอขยายเวลา และไม่มีฝ่ายใด

ตอ้งเสียเงนิเพิ่ม เชน่ ค าสัง่เปลี่ยนกระเบ้ืองหอ้งน า้ในเดือน

แรก การเปลี่ยนระบบสื่อสารในเดือนแรก ซึ่งในชว่งเดือนแรก

งานเหล่านี้ไม่ไดเ้ป็นงานบนสายงานวิกฤติ critical path “ไมไ่ด ้

ขยายเวลา”   

2. Critical & Non-Excusable Delay ความล่าชา้ที่อยู่ในระดบั

วิกฤติ และใหอ้ภยัไม่ได ้ หมายถึงความล่าชา้ที่กระทบตอ่เวลา

โดยรวมของโครงการ และสาเหตคุวามล่าชา้มาจากผูร้ับจา้ง

หรือผูร้ับจา้งชว่ง ซึ่งผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกปรับค่า LD เชน่ 

ความล่าชา้ที่เกิดขึน้เพราะผูร้ับจา้งมีก าลงัคนไม่เพียงพอ 

บริหารงานไม่ดี การจัดส่งวัสดลุ่าชา้ หรืองานติดตัง้ไม่ได ้

คณุภาพและไม่ผา่นการทดสอบ โดยที่งานที่ล่าชา้นัน้ๆ อยู่บน

สายงานวิกฤติ “ไม่ไดข้ยายเวลา และถกูปรับค่า LD”  

 

DELAY

1. Non Critical Delay

No impact on completion date

Critical Delay

Impacts on completion date

Excusable Delay

Client’s risk

3. Compensable Delay

Client’s risk

4. Non-compensable Delay

External factor

2. Non-excusable Delay 

Contractor’s risk

3. Critical, Excusable & Compensable Delay ความ

ล่าชา้อยู่ในระดบัวิกฤติ ใหอ้ภยัได ้และควรไดร้ับการ

ชดเชย หมายถึงความล่าชา้ที่กระทบตอ่เวลา

โดยรวมของโครงการ และสาเหตขุองความล่าชา้มา

จากผูว้่าจา้ง ตวัแทนของผูว้่าจา้ง หรือผูร้ับจา้งราย

อื่นของผูว้่าจา้ง ซึ่งผูว้่าจา้งควรใหข้ยายเวลาและให้

เงนิเพิ่ม เชน่ ค าสัง่การเปลี่ยนแปลงงาน การแกไ้ข

แบบหรือวัสด ุความล่าชา้ในการตรวจรับงาน ความ

ล่าชา้ในการส่งมอบพื้นที่ การอนมุตัิ หรือการให้

ขอ้มลูแบบ โดยที่งานล่าชา้นัน้ๆ อยู่บนสายงาน

วิกฤติ “ควรไดข้ยายเวลาและไดเ้งนิเพิ่ม 

(prolongation cost*)”  

4. Critical, Excusable & Non-Compensable Delay** 

ความล่าชา้อยู่ในระดบัวิกฤติ ใหอ้ภัยได ้ แตไ่ม่ควร

ไดร้ับการชดเชย ความล่าชา้ที่วิกฤติประเภทนี้ มี

สาเหตขุองความล่าชา้มาจากปัจจัยภายนอก 

external factors หรือ force matures หรือ 

exceptionable factors แลว้แตว่่าในสัญญาจะระบุ

อย่างไร  ความล่าชา้ประเภทนี้จะไดข้ยายเวลาแตจ่ะ

ไม่ไดเ้งนิเพิ่ม  “ควรไดข้ยายเวลา แตไ่ม่ไดเ้งนิเพิ่ม 

(prolongation cost)”  

* Prolongation cost คือค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ในชว่งที่ขยาย

ระยะเวลาในการท างานออกไป เชน่ ค่า preliminary ค่าเชา่

ส านกังาน ค่าจา้งทีมงานบริหาร  

** ในสัญญาควรระบปุระเภทของความล่าชา้ทั้ง 4 

ประเภทนี้ใหช้ดัเจน เพื่อใหเ้ป็นทิศทางส าหรับอา้งอิงถึง

เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งประเมินความล่าชา้ 
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สิ่งที่ส าคัญมากถึงมากที่สดุในการ

ขอขยายเวลาก่อสรา้ง ซึ่งควรจะมี

การเตรียมพรอ้มเอาไว ้ ตัง้แตเ่ริ่มตน้

โครงการก่อสรา้งทกุประเภท คอื  

1. แผนงานพ้ืนฐาน สายงาน

วิกฤติ Critical Path Baseline 

Schedule  

เป็นแผนงานที่ระบรุายละเอียดการ

ท างาน ขอบเขตของงานก่อสรา้ง 

งานหรือกิจกรรมที่ตอ้งท า 

ก าหนดการ ล าดบังาน รวมถึง

ผูร้ับผิดชอบของแตล่ะงาน แผนงาน

รวมของโครงการที่ดีควรจะมี

กิจกรรม หรือขอบเขตงานของทกุ

ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง แสดงสายงานวิกฤติ 

Critical Path Schedule ที่จะชว่ยใหแ้ต่

ละฝ่ายทราบว่างานของฝ่ายไหนที่

ก าลงัเป็นสายงานวิกฤติ ซึ่งหากเกิด

ความล่าชา้ขึน้กับกิจกรรมหรืองาน

บนสายงานวิกฤติ ก็จะมีผลกระทบ

ตอ่วันแลว้เสร็จของโครงการ 

แผนงานพื้นฐานที่แสดงสายงาน

วิกฤติ จะมีประโยชนเ์ป็นอย่างมากใน

การประเมินโครงการล่าชา้ หรือการ

ขยายเวลาในระหว่างงานก่อสรา้ง   

เมื่อมีแผนงานพื้นฐานแลว้ จะตอ้ง 

อัปเดตทกุๆ สัปดาห ์ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง เพื่อใหท้ราบว่าความล่าชา้

ไหนที่เริ่มเขา้สู่ภาวะวิกฤติ  

 

 

 

4 สิ่งที่ตอ้งเตรียมเพื่อใหข้อ
ขยายเวลาส าเร็จ 

สิ่งแรก คือ “เตรียมใจ” ใหพ้รอ้ม

รับมือกบัปัญหา ความทา้ทาย 

อปุสรรค ที่จะท าใหโ้ครงการล่าชา้ 

แมแ้ตโ่ครงการที่เสร็จตรงตาม

ก าหนดการ ยังมีเหตกุารณค์วาม

ล่าชา้เกิดขึน้ในระหว่างก่อสรา้ง 

หากแตม่ีการเร่งรัดงาน ท าให้

งานก่อสรา้งนัน้เสร็จไดต้รงเวลา 

แตก็่มีหลายโครงการที่เรง่ไม่ได ้

ท าใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้จาก

แผนงานเชน่กนั จึงตอ้งเตรียมใจ 

เตรียมตวั เตรยีมระบบ และ

เตรียมทีมงานใหพ้รอ้ม  

ตวัอย่างเชน่ส าหรับโครงการ

ก่อสรา้งมลูค่า 1,000 ลา้นบาท 

การเสียค่าปรับ Liquidated 

Damages 10% หรือเท่ากบั 100 

ลา้นบาท ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร

อยากใหเ้กิดขึน้ หากฝ่ายเราไม่ใช่

สาเหตขุองความล่าชา้  

จากประสบการณใ์นการ

เรียกรอ้งขอขยายเวลา ในการ

พิสจูนแ์ตล่ะประเด็น จะตอ้งใช้

เอกสารที่เป็นจ านวนมาก และ

ตอ้งกลบัไปคน้หาเอกสาร

ยอ้นหลงัเป็นเวลานาน ฝ่ายที่มี

การเตรียมการเอาไวพ้รอ้ม มี

หลกัฐานเอกสารชดัเจน เป็นลาย

ลกัษณอ์ักษร เชน่ มีการแจง้

แผนการท างาน แจง้เหตกุารณท์ี่

ท าใหง้านเกิดความล่าชา้ มีการ

แจง้เมื่องานล่าชา้ โดยมีสาเหตมุา

จากเหตกุารณน์ัน้ ๆ มีขอ้มลู

เวลาที่ท าจรงิ ท าใหส้ามารถตอบ

ค าถามไดช้ดัทกุประเด็นอย่าง

รวดเร็วและแม่นย า ฝ่ายนัน้ถือว่า

มีชยัไปแลว้กว่าครึ่ง WIN WIN 

2. แผนการใชท้รพัยากร 

Resource Planning  

การที่จะวางแผนงานในขอ้แรกไดด้ี 

จะตอ้งทราบประสิทธิภาพในการ

ท างานของกิจกรรมนัน้ๆ เชน่ มีทีม

คนงานก่ีทีม จ านวนเท่าไร ในชว่ง

เวลาที่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาของ

แผนงานพื้นฐานในขอ้ 1  

ดงันัน้สิ่งที่ควรจะมีควบคู่ไปกับ

แผนงานพื้นฐานก็คือ แผนก าลงัคน 

(manpower plan) แผนทีมงานบริหาร 

(project management plan) แผน

เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

(Equipment Plan) อีกทั้งควรระบุ

ขอ้จ ากดัต่างๆ ที่จะท าใหแ้ผนงาน

พื้นฐานส าเร็จไปไดด้ว้ยดี เชน่ 

o ขอ้จ ากดัของการเขา้พื้นที่  

o เวลาท างานที่จ ากดั วันหยดุ บาง

พื้นที่จะไม่สามารถท างานวันหยดุ 

หรือล่วงเวลาได ้ 

o Productivity Rates อัตราการ

ท างาน เชน่ การติดตัง้งานระบบ 1 

ชัน้ใชเ้วลา 2 สัปดาห ์ 

o Number of team  จ านวนทีมตดิตัง้ 

เชน่ ตามแผนจะมี 4 ทีม ท าให้

สามารถติดตัง้งานระบบได ้ 4 ชัน้

พรอ้มๆ กนั 

o ล าดบัการท างานที่ส าคัญและ

จ าเป็น ซึ่งไม่สามารถขยับหรือ

เปลี่ยนล าดบัได ้ 

3. แบบฟอรม์แจง้เตือนความ

ล่าชา้ Delay Notice  

“ความล่าชา้นัน้ก็เหมือนไฟไหม”้ถา้

รับรูไ้ดเ้ร็ว ก็จะสามารถจัดการท าให้

บรรเทา ก าจัด ความล่าชา้นัน้ๆ ได้

ทันเวลา “ระบบการแจง้เตือนล่าชา้ที่ดี

เหมือนกบัระบบเตือนภยันัน้เอง” 

ตามปกตกิารแจง้เตือนเมื่อเกิด

เหตกุารณล์่าชา้จะมีการระบไุวใ้น

สัญญาใหแ้จง้เตือนภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ตัง้แต ่5 วันจนถึง 28 วัน  

เพื่อใหก้ารแจง้เตือนนัน้ๆ ท าไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

แบบฟอรม์แจง้เตือนความล่าชา้ควรจะ

ไดร้ับการยอมรับจากทกุฝ่าย ตัง้แต่

เริ่มงานก่อสรา้ง  

หากไม่อยากใหโ้ครงการล่าชา้ ก็ตอ้ง

เตรียมรับมือกบัความล่าชา้ รับรูใ้ห้

เร็ว และรีบหารือถึงวิธีแกไ้ข ก่อนที่จะ

เกินเยียวยา ผูว้่าจา้งก็ตอ้งยินดีรับฟัง

และมองว่าการแจง้เตือนเป็นสิ่งทีด่ี 

หากไดก้ารแจง้เตือนใดๆ ใหย้ิ้มรับ 

และปรึกษาผูร้ับจา้งเพื่อหาทางแกไ้ข 

หรือหากแกไ้ม่ได ้ เชน่ จ าเป็นที่จะตอ้ง

แกไ้ขแบบที่อนมตุิหรือติดตัง้ไปแลว้ 

ผูว้่าจา้งก็ตอ้งหาทางเร่งรดังาน หรือ

ยอมรับใหโ้ครงการล่าชา้ได ้ และยอม

ใหข้ยายเวลาแตโ่ดยดี happy ending  

อะไรคือสิ่งส  าคัญที่
ผู้จัดการโครงการต้อง
เตรียมตอนเริ่มก่อสร้าง 
ผูเ้ขียนรวบรวมจากประสบการณ์กว่า 

20 ปี ในการเรียกรอ้งขอขยายเวลา

โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ทั้งไทย

และต่างประเทศกว่า 300 โครงการ  
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สิ่งส าคัญที่ต ้องเตรียมเพื่อให้ขอขยายเวลาส าเร็จ  

3 ค าถามที่ตอ้งตอบ

กอ่นการขอขยายเวลา 

ก่อนที่ผูจ้ัดการโครงการท าการขอ

ขยายเวลา จงตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

ค าถามแรก  

Excusable? ความล่าชา้นัน้ ใหอ้ภยัได้

หรือไม่ มีสาเหตมุาจากผูว่้าจา้งหรือ

ตวัแทนผูว่้าจา้ง ผูรั้บจา้งตรงรายอื่น 

หรือปัจจัยภายนอกหรือเปล่า หากว่า

มีสาเหตเุพราะผูรั้บจา้ง อย่าขอขยาย

เวลาหรือส่ง delay notice ใหเ้สีย

ความสัมพันธท์ี่ดกีบัผูว่้าจา้ง   

ค าถามที่สอง  

Critical? ความล่าชา้นัน้เขา้ขัน้วิกฤติ 

หรือมีผลกระทบเวลาท างานโดยรวม

หรือไม ่หากไม่กระทบสายงานวิกฤติ 

ก็ไม่จ าเป็นตอ้งขอขยายเวลา บางคร้ัง

เงือ่นไขในสัญญาอาจระบวุ่าตอ้งแจง้

เตือนภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน ถา้

มีค าสัง่แกไ้ขงาน หรือพบความล่าชา้

หลายดา้น อาจไม่ทราบไดท้ันทีว่าจะ

กระทบสายงานวิกฤติหรือไม่ กรณีน้ี

ควรจะส่ง delay notice ไปกอ่น  

ค าถามที่สาม 

Meet notice requirement? ไดแ้จง้เตอืน

ว่าเกิดเหตกุารณล่์าชา้ตามขอ้สัญญา

หรือไม่ หากไม่ไดท้ าแบบฟอรม์ไวก้่อน 

สามารถแจง้เตือนผ่านชอ่งทางอื่น เชน่

อีเมล บันทึกการประชมุ หรือรายงาน

ประจ าเดือน  

“ถา้ค าตอบคือ YES ทั้งสามค าถาม 

โอกาสที่จะไดข้ยายเวลาก็มีมาก รีบ

ขอขยายเวลาโดยเร็ว” 

 

 

 4. ระบบจดัการเอกสารท่ีดี EDMS 

“95% of project memory is in 

project records” 

เอกสารกอ่สรา้งคอืสิง่ส าคัญที่ใชใ้นการ

พิสจูนว่์าเหตกุารณท์ี่ล่าชา้ Delay Event 

นัน้มีผลตอ่เวลาโดยรวมของโครงการ

ก่อสรา้ง และพิสจูนว่์าใครผิดใครถกู ใคร

ที่ท าใหโ้ครงการล่าชา้ และใครที่ตอ้ง

รับผิดชอบ  

สาเหตขุองความล่าชา้ที่พบบ่อยที่สดุคอื

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบล่าชา้ ซึง่

อาจจะไม่มีผลกระทบเลย หากการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงแบบนัน้ๆ เกิดขึน้ในชว่ง

เดือนแรก หรืออาจจะมีค่าใชจ้่ายในส่วน

เน้ืองานที่เพิ่ม หรืออาจมีค่าใชจ้า่ยลดลง

ก็ได ้

แตใ่นทางกลับกนัการแกไ้ขแบบเดียวกนั 

หากเกิดขึน้หลังจากที่เร่ิมโครงการ  

 

ก่อสรา้งไปมากแลว้ และงานที่ถกูแกไ้ข

นัน้ ไดม้ีการสัง่วัสด ุหรือมีการติดตัง้แลว้ 

ซึ่งนอกจากจะกระทบตอ่เวลาโดยรวม

ของโครงการ ยังตอ้งเสียค่าร้ือถอน ค่า

สัง่วัสดใุหม่อีกดว้ย 

ตวัอย่างเอกสารทีจ่ะใชพ้ิสจูนใ์นกรณีน้ี

คือ  

✓ การสง่แบบล่าชา้ พรอ้มค าสัง่จากคน

ที่มีอ านาจ นัน่คือ Site Instruction  

✓ ใบสัง่ของ กรณีที่มีการสัง่ของไปแลว้ 

✓ ใบสง่ของ กรณีที่ของส่งมาที่ไซตแ์ลว้  

✓ ใบตรวจรับงาน กรณีที่งานติดตัง้แลว้  

✓ เอกสารขอขอ้มลูแบบ กรณีที่ใหข้อ้มลู

หรือตอบกลับชา้  

✓ รปูภาพ หากก าลังอยู่ระหว่างตืดตัง้ 

✓ รายงานประจ าวัน แสดงว่าไดท้ างาน

ส่วนนัน้ๆ แลว้ หรือมีอปุสรรค  

ในโครงการกอ่สรา้งอาจมีเอกสาร

จ านวนหลักหม่ืน แสน หรือลา้นหนา้ ที่ส่ง

ตอ่ใหก้บัหลายฝ่ายวนเวียนเรียกใช ้

 

อยู่ในส านกังานภาคสนาม โชคดีก็หาได ้

โชครา้ยก็หาย วางผิดที่ หาไม่เจอ ที่แน่ๆ  

เสียเวลาหา   

การพิสจูนค์วามล่าชา้นัน้หลายๆ คร้ัง

จ าเป็นตอ้งยอ้นกลับไปคน้หาเอกสารที่

เก่าเก็บนานมากแลว้ออกมาใชใ้นการขอ

ขยายเวลา ดงันัน้  

“การเก็บเอกสารควรจะเก็บรักษาให้

เหมือนกบัเช็คเงนิสดที่ใชเ้พือ่น าไปขึน้

เงนิ” 

เพราะสามารถน าไปขอขยายเวลา และ

ขอเงนิเพิ่มได ้ 

“การมีระบบบริหารจัดการเอกสารทีด่ี 

เขา้ถึงไดง้า่ย ที่ไหนก็ได ้จึงส าคัญทีส่ดุ

ถึงมากที่สดุ” 

 

This Month’s Q&A ConTime Tips 

Q: แผนงานพ้ืนฐานมีการปรบัหลายครัง้ คงเอามาใช้

จริงไม่ได ้ คิดว่าท าไปก็ไม่มีประโยชน ์

A: แผนงานพื้นฐาน หรือที่บางคนเรียกว่า planning แพลน

น่ิง หากท าเสร็จแลว้ไม่ควรจะ “น่ิง” หรือไม่มีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงใหเ้ป็นปัจจบุัน   

แผนงานพื้นฐาน หรือ Baseline Schedule คือแผนงานตัง้ตน้ 

ที่วางแผนบนเงือ่นไข ณ ชว่งเวลาที่ท าแผนงาน ขณะเร่ิม

งานในเดือนแรก  จากนัน้ จะตอ้งมีการอัปเดตแผนงาน

พื้นฐานดงักล่าว ในวันที่เริ่มท างานจริง วันที่ท างานเสร็จ

จริง % complete ทกุๆ สัปดาห ์ 

อีกทัง้ยังสามารถปรับ ระยะเวลา (duration) ล าดบังาน 

 

 (sequence) ของงานส่วนที่ยังไม่เสร็จ ใหเ้ป็นไปตาม

สถานการณปั์จจบุัน  

ยกตวัอย่างเชน่ สดุทา้ยวัสดทุี่เลือกใชอ้าจเป็นวัสดพุิเศษ 

และตอ้งใชเ้วลาในการสัง่ซือ้นาน ผูรั้บจา้งก็ควรปรับ

ระยะเวลาของงานที่เกี่ยวขอ้งใหน้านขึน้  พรอ้มกบัอธบิาย

เหตผุล ของการปรับงานส่วนที่เหลือใหท้ราบ  

ในเมื่อก่อสรา้งมีเหตกุารณเ์กิดขึน้มากมาย มีปัญหาที่ตอ้ง

ปรับตลอด แผนงานก็เชน่เดียวกนั จ าเป็นตอ้งมีการอปัเดต 

และปรับใหเ้หมาะสมตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

การน าแผนงานมาใชบ้ริหารก่อสรา้งที่ดีจะตอ้งมีการอัปเดต 

และปรับแผนงานส่วนที่เหลือใหเ้หมาะสมทกุอาทิตยเ์ลยจะ

ดีมากๆ 
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ประวัติย่อ ผูเ้ขียน 

ดร. อภิรัตน ์ประทีปอษุานนท ์หรือ ดร.หมิว ที่ปรึกษาการขอขยายเวลางานกอ่สรา้ง ผูเ้ชี่ยวชาญการวิเคราะหง์านล่าชา้ และ

กรรมการผูจ้ัดการบริษทั ควอนตมั พีพีพี คอนซัลติ้ง จ ากดั มีประสบการณก์ารวิเคราะหโ์ครงการกอ่สรา้งล่าชา้ ทีป่รึกษาขอ้

พิพาทงานก่อสรา้งสากล มากว่า 20 ปี กว่า 300 โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่โลก ตวัอย่างเชน่ โครงการ Big Dig ที่

เมืองบอสตสั ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการรถไฟใตด้ินที่ประเทศฮอ่งกง โครงการกอ่สรา้งท่อแก็ส WAGP ที่แอฟริกา 

โครงการบ่อบ าบัดน า้เสียคลองด่าน โครงการกอ่สรา้งสนามบินสวุรรณภมูิเฟส 1 และโครงการกอ่สรา้งตกึมหานคร ที่ประเทศ

ไทย  

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขขอ้พิพาทตัง้แตเ่ร่ิมโครงการกอ่สรา้ง ดร. อภิรตันไ์ดโ้ปรโมทการน าระบบบริหารจัดการเอกสารกอ่สรา้งที่

ทันสมยั ในวงการก่อสรา้งในประเทศไทย ที่ควรใชก้นัทกุฝ่ายในโครงการกอ่สรา้ง เชน่ เจา้ของงาน ทีป่รึกษาโครงการ ที่ปรึกษา

ออกแบบ ผูรั้บจา้งทกุๆฝ่าย ผูผ้ลิต เพื่อลดตน้ทนุ เพิ่มความถกูตอ้งแม่นย า หลีกเลี่ยงความล่าชา้ที่ไม่จ าเป็น และเพื่อรักษา

ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างทกุฝ่ายในโครงการกอ่สรา้ง ดว้ยการบริการบริหารจัดการเอกสาร QConZol (ConZol system provided 

by Quantum PPP) 

ดร. อภิรัตน ์จบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดลอ้ม (บริหารงานกอ่สรา้ง) จาก Virginia Polytechnic Institute, 

Blacksburg, Virginia ปริญญาโทการบรหิารจัดการธรุกิจ จาก University of Maryland University College, College Park, Maryland  

ปริญญาโทการวิจัยการด าเนินงาน จาก The George Washington University, Washington, DC และปริญญาตรีการบริหารอตุสาหการ 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ประเทศไทย                      

EXPERIENCE 

Quantum PPP Consulting Limited    2010 – present 

PPP Consultants, Bangkok, Thailand   2005 – 2010 

Hill International, Inc., Washington, DC  1998 - 2005 

S.P. Electric Industry Co., Ltd.,   1992 – 1993 

CONTACT: 

Email:  apirath.p@quantumppp.com 

Line ID:  Mew1885 
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