ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ชื่อโครงการ โครงการกอสรางแนวปองกันน้าํ ทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม
2. /หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 3 กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้าํ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 52,600,000 .- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขปทีม่ ีการแกไข......................(ตามรายละเอียด)...............................
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1
6.2
6.3
-

(รายละเอียดแกไขสัญญา)
แกไขสัญญาเพิ่ม - ลดปริมาณงานและแกไขแบบ รายการพรอมบัญชีแนบทายสัญญา
สํ า นั ก การระบายน้ํ า ได ว า จ า งบริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เ วล อ ปเมนต จํ า กั ด (มหาชน)
เปนผูดําเนินการโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม
ตามสัญญาเลขที่ สนน. ๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เริ่มตนสัญญา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระยะเวลากอสราง ๔๘๐ วัน วงเงินคากอสราง ๕๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หาสิบสองลานหกแสนบาทถวน)
ขอเท็จจริง สํานักการระบายน้ํา ไดตรวจสอบโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
มหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม พบปญหาอุปสรรคไมสามารถกอสรางไดตามรูปแบบสัญญา
และรายการกอสรางฯ มีความจําเปนตองพิจารณาแกไขรูปแบบ รายการ สัญญา พรอมบัญชีแนบทายสัญญา
และเพิ่ม-ลดปริมาณงาน ดังนี้
๑. ป ญ หาอุ ปสรรคในการกอสร า งบริ เ วณศาลเจ า ต น โพธิ์ มี สิ่ ง ปลู ก สร า งรุ กล้ํ า เขตคลอง
สาธารณะและกีดขวางแนวกอสราง ทําใหไมสามารถกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณดังกลาวได จึงไดดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ สํา นักการระบายน้ํา มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๖๘๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ขอความรวมมือสํานักงานเขตตลิ่งชัน ชว ยเจรจากับเจาของอาคาร เพื่อดําเนินการรื้อถอนศาลเจา ตน โพธิ์

ที่ปลูกสรางรุกล้ําแนวเขตสาธารณะ และพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้สํานักงานเขตตลิ่งชัน
ไมไดแจงผลการดําเนินการดังกลาวใหสํานักการระบายน้ําทราบ
๑.๒. สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ขอความรวมมือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกนอย ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ บริเวณศาล
เจาตนโพธิ์ และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกนอย มีหนังสือที่ มท ๐๕๑๐.๕.๓/๑๓๗๘๕
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ แจงผลการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ บริเวณดังกลาว พรอมสงรูปแผนที่
ร.ว. ๙ จํานวน ๑ ฉบับ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏวามีสิ่งปลูกสรางของศาลเจาตนโพธิ์ รุกล้ําแนวเขตคลอง
สาธารณะประมาณ ๗ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร
๑.๓ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) มีหนังสือที่ J.๒๑๓๘/๐๓๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจงปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางบริเวณศาลเจาตนโพธิ์ โครงการกอสราง
แนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม เนื่องจากมีแนวทอประปาแนว
เสาไฟฟาและสายไฟฟาแรงสูง และโครงสรางของศาลเจาตนโพธิ์ กีดขวางแนวกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.พรอมขอให
สํานักการระบายน้ํา ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๑.๔ นายกมล ตั้งจิตวิสุทธิ์ ตัวแทนกรรมการศาลเจาตนโพธิ์ และประชาชนในชุมชนสวนผัก
จํานวน ๒๕๑ ราย มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผานผูอํานวยการ
สํานักการระบายน้ํา ขอคัดคานหรือยกเลิกการกอสรางเขื่อนบริเวณศาลเจาตนโพธิ์ ริมคลองมหาสวัสดิ์ดวย
วิธีการตัดตนโพธิ์ และรื้อถอนศาลบรรพบุรุษ ศาลพระภูมิ และศาลตายายริมคลอง ที่อยูภายในรั้วของศาลเจา
โดยแจงวาที่ดินบริเวณที่ตั้งศาลเจาตนโพธิ์เปนที่ดินของเอกชน สิ่งปลูกสรางทุกประเภทและตนโพธิ์ไมไดรุกล้ํา
เขาไปในแนวเขตคลองมหาสวัสดิ์ รายละเอียดตามที่แนบมาพรอมนี้
๑.๕ เจา หนา ที่ผูค วบคุม งานไดป ระสานกับเจา ของที่ดิน (นายเผดิม ผาติธ รรมรักษ)
และตัวแทนศาลเจาตนโพธิ์ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจเรื่องแนวเขตคลองสาธารณะ และเจรจาขอรื้อถอนอาคาร
สวนที่รุกล้ําแนวเขตที่สาธารณะ และกีดขวางแนวกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. โดยไดนัดเจรจาแลว ๒ ครั้ง ดังนี้
๑.๕.๑ เจรจาครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๙ เจ า หน า ที่ ผู ควบคุ ม งาน
เจาหนาที่ของบริษัทฯ เจาของที่ดิน และตัวแทนศาลเจา ตนโพธิ์รวมกันเจรจา เพื่อขอรื้อยา ยสิ่งปลูกสรางที่
กีดขวางแนวกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ณ สถานที่กอสราง บริเวณศาลเจาตนโพธิ์ โดยมีอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปตย
(นายชนินทร รุงแสง) รวมเจรจาดวย ซึ่งเจาของที่ดินรับทราบแนวเขตและไมขัดของในการดําเนินการกอสราง
แนวปองกันน้ําทวม แตตัวแทนศาลเจาตนโพธิ์ คัดคานการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตามแนวเขตคลองสาธารณะที่
จะตองรื้อถอนตนโพธิ์ขนาดใหญ และรื้อยายศาลเจาฟาดิน โดยอางวา การรื้อถอนตนโพธิ์ขนาดใหญซึ่งเปน
สัญลักษณของศาลเจาแหงนี้ และการรื้อยายศาลเจาฟาดิน มีผลกระทบตอจิตใจของผูคนที่มากราบไหว
๑.๕.๒ เจรจาครั้ง ที่ ๒ เมื่อวั น ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ า หน า ที่ ผูควบคุม งาน
เจาหนาทีข่ องบริษัทฯ และตัวแทนศาลเจาตนโพธิ์ รวมกันเจรจาและทําความเขาใจ เพื่อขอรื้อยายสิ่งปลูกสราง
ที่กีดขวางแนวกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ณ สถานที่กอสราง บริเวณศาลเจาตนโพธิ์ โดยผลการเจรจาทางตัวแทน
ศาลเจาตนโพธิ์ยังคงคัดคานการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตามแนวเขตคลองสาธารณะที่จะตองรื้อถอนตนโพธิ์
ขนาดใหญและรื้อยายศาลเจาฟาดิน โดยเสนอใหสํานักการระบายน้ํา ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมไปตามแนว

กําแพงเดิมของศาลเจาตนโพธิ์ แทนการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล ซึ่งแนวกําแพงเดิมของศาลเจาตนโพธิ์นั้นไดรุกล้ํา
เขามาในเขตคลองสาธารณะ ประมาณ ๗ เมตร
๑.๖ สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๔๘๙๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ขอความรวมมือสํานักงานเขตตลิ่งชัน ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ทางกฎหมาย เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่
รุกล้ําเขตสาธารณะคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณศาลเจาตนโพธิ์ และใหแจงผลการดําเนินการใหสํานักการระบายน้ํา
ทราบภายใน ๓๐ วัน
๑.๗ สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๑๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ประสาน
สํานักงานเขตตลิ่งชัน ขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําเขตสาธารณะ
คลองมหาสวัสดิ์ บริเวณศาลเจาตนโพธิ์ และใหแจงผลการดําเนินการใหสํานักการระบายน้ําทราบภายใน ๗ วัน
๑.๘ สํานักงานเขตตลิ่งชัน มีหนังสือที่ กท ๕๙๐๓/๒๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
แจงสํา นักการระบายน้ํา โดยระบุวา คลองมหาสวัสดิ์ อยูในความดูแลรับผิด ชอบของกรมชลประทาน จึงได
ประสานกรมชลประทาน ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป และสํานักงานเขตตลิ่งชันไดมีหนังสือเชิญ
เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน (นางวรัญ ผาติธรรมรักษ) เพื่อไปใหขอมูล เกี่ย วกับตัว อาคารและชี้แจงขอเท็จ จริง
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งปจจุบันสํานักงานเขตตลิ่งชันยังไมไดขอยุติ
๑.๙ สํานักการระบายน้ํา ไดพิจารณาปญหาอุปสรรคบริเวณศาลเจาตนโพธิ์กอสรางรุกล้ํา
แนวเขตคลองมหาสวัสดิ์แลวเห็นวา ปจจุบันผูรับจางไมสามารถดําเนินการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตามรูปแบบ
และรายการได และสํานักงานเขตตลิ่งชันยังไมไดขอยุติทําใหไมสามารถดําเนินการรื้อถอนอาคารศาลเจาตนโพธิ์
ในสวนที่รุกล้ําไดและสัญญาจางไดสิ้นสุดลงแลว ดังนั้นสํานักการระบายน้ํา จึงมีความจําเปนที่จะตองตัดลด
ปริมาณงานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร บริเวณศาลเจาตนโพธิ์ออกไปกอน และจะใช
วิธีการเรียงกระสอบทรายไปจนกวาสํานักงานเขตตลิ่งชันจะไดขอยุติ เพื่อปองกันไมใหน้ําจากคลองมหาสวัสดิ์
ไหลเขาทวมพื้นที่บริเวณดังกลาว ในชวงฤดูน้ําหลากและน้ําทะเลหนุนสูง
๒. นา ยฉ อ อ น แ สงออ น ได ม ี ห นั ง สื อ ล งวัน ที ่ ๒ ๖ สิ ง หา คม ๒ ๕๕ ๙ เ รี ย น
ผู อํา นวยการกองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา เรื่องขอใหปรับรูปแบบและกอสรางทางขึ้น-ลง เขื่อน
กั้นน้ําริมคลองมหาสวัสดิ์ โดยขอใหสํานักการระบายน้ํา พิจารณาปรับรูปแบบทางขึ้น-ลงบันได ค.ส.ล. ดานหลัง
เขื่อนกั้นน้ําจากรูปแบบขั้นบันไดเปนพื้นทางลาดเอียงแทน และขอใหกอสรางบันได ค.ส.ล. ลักษณะดังกลาว
ตรงตามตําแหนงชองเปดผนังกั้นน้ําเดิม จํานวน ๓ แหง ซึ่งปจจุบันชองเปดผนังกั้นน้ําเดิมไดมีการกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล.ทดแทนแลว ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลําเลียงและขนสงพืชผลทางการเกษตรของประชาชนใน
พื้นที่และใหประชาชนใชเปนทางขึ้น-ลงเรือ สําหรับเดินทางสัญจรทางน้ําในชีวิตประจําวัน สํานักการระบาย
น้ําจึงมีความจําเปนที่จะกอสรางบันได ค.ส.ล. (ชนิดดานหลังทางลาด) จํานวน ๓ แหง เพื่อแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนจากปญหาดังกลาว
๓. ในชวงฤดูน้ําหลากและน้ําทะเลหนุนสูงของทุกป จะทําใหน้ําในคลองมหาสวัสดิ์มีระดับสูง
ไหลยอนเขาทอระบายน้ําและทวมพื้นที่บริเวณปลายซอยสวนผัก ๖ และบริเวณปลายซอยสวนผัก ๑๐ สราง
ความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไป-มาบริเวณดังกลาว และสํานักงานเขตตลิ่งชัน
ไดดําเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาวเปนประจําทุกป ทําใหเสียงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว สํานักการระบายน้ําจึงมีความ

จําเปนตองกอสรางบอสูบน้ํา จํานวน ๒ แหง บริเวณปลายซอยสวนผัก ๖ และบริเวณปลายซอยสวนผัก ๑๐
สําหรับ แกไขปญหาน้ําในคลองมหาสวั สดิ์ไหลยอนเขาทว มพื้นที่และควบคุมการไหลของน้ําในทอระบายน้ํ า
บริเวณปลายซอยดังกลาว เปนการแกไขปญหาอยางถาวรตอไป
๔. เนื่องจากงานกอสรางบันได ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการ ไมไดมีงานติดตั้งราวเหล็กกันตก
สําหรับอํานวยความสะดวกและปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตอประชาชนที่ใชบันได ค.ส.ล. สัญจรขึ้น-ลง
ดังนั้นสํานักการระบายน้ํา จึงมีความจําเปนตองเพิ่มงานติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ ๕๐ เมตร (ติดตั้ง
บริเวณบันได ค.ส.ล. จํานวน ๗ แหง) เพื่ออํานวยความสะดวกและปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป
๕. เนื่องจากความยาวการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตามรูปแบบเดิมกับความยาวของแนวการ
กอสรางจริงไมเทากัน ทําใหปริมาณงานบางรายการมีปริมาณเพิ่มขึ้น บางรายการมีปริมาณลดลงจากที่กําหนด
ไวในสัญญา จึงจําเปนตองพิจารณาแกไขปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงานใหเหมาะสม
๖. สํานักการระบายน้ํา ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน โครงการกอสราง
แนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอมตามหนังสือที่ ก๓.อ. ๗๐๒/๕๙
ลงวั นที่ ๗ ธั นวาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการได พิจ ารณารูปแบบและรายการกอสร างแล ว ปรากฏว า มี
รายละเอียดที่ตองเพิ่ม-ลดปริมาณงาน ดังนี้
ปริมาณงานที่กอสรางตามสัญญาเดิมเปนเงิน ๕๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑. ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๗๔๙,๓๒๓.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑.๙ งานติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๕๒๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑.๑๐ กอสรางบอสูบน้ํา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒ แหง
ราคาแหงละ ๒๕๗,๔๙๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๕๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท
๑.๓.๔ คานสมอยึดดานหลัง ค.ส.ล. ยาว ๖.๕๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๓,๔๕๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๒๒,๔๒๕.๐๐ บาท
๑.๔.๔ คานสมอยึดดานหลัง ค.ส.ล. ยาว ๑๗.๐๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๒,๓๕๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท
๑.๔.๘ งานถมดินหลังเขื่อน ยาว ๒๓.๗๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๓,๖๔๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๘๖,๒๖๘.๐๐ บาท
๑.๔.๑๐ งานบันได ค.ส.ล. (ชนิดดานหลังทางลาด) จํานวน ๓ แหง
ราคาแหงละ ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท
๒. ปริมาณงานที่ลดลงเปนเงิน ๒,๙๕๐,๒๔๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑.๑ เสาเข็ม RP๒ (FRONT PILE) ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๖.๐๐ ม. จํานวน ๑๘ ตน
ราคาตนละ ๓๘,๐๘๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๖๘๕,๔๔๐.๐๐ บาท
๑.๑.๒ เสาเข็ม RP๒ (BACK PILE) ๐.๓๕x๐.๓๕x๑๖.๐๐ ม. จํานวน ๑๘ ตน
ราคาตนละ ๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๕๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท
๑.๑.๓ เข็มพืดเหล็ก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม.
x๖๐ กก./ม. L = ๑๒.๐๐ ม. พรอมทาสี จํานวน ๒๐ แผน

ราคาแผนละ ๓๕,๖๑๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปนเงิน ๗๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท
๑.๑.๔ งานแผงเขื่อน (แผงบนและลางดานหนา) จํานวน ๑๗ ชอง
ราคาชองละ ๑๖,๓๒๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๒๗๗,๔๔๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ คานทับหลังและสมอยึดดานหลัง ค.ส.ล. ยาว ๒๖.๐๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๖,๖๕๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑๗๒,๙๐๐.๐๐ บาท
๑.๑.๖.๒ ผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล. (Type B) ยาว ๒๖.๐๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๖,๓๓๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑๖๔,๕๘๐.๐๐ บาท
๑.๑.๗.๑ งาน Water Stop จํานวน ๙ จุด
ราคาจุดละ ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๒๔,๗๕๐.๐๐ บาท
๑.๑.๗.๒ งาน Joint Selant จํานวน ๙ จุด
ราคาจุดละ ๒๑๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑,๘๙๐.๐๐ บาท
๑.๑.๗.๓ งานปกหลักเขตแนวเขื่อน จํานวน ๔ จุด
ราคาจุดละ ๕๑๕.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๒,๐๖๐.๐๐ บาท
๑.๑.๘ บันได ค.ส.ล. จํานวน ๑ แหง
ราคาแหงละ ๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๑.๓.๖.๑ งาน Water Stop จํานวน ๑ จุด
ราคาจุดละ ๑,๘๕๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑,๘๕๐.๐๐ บาท
๑.๓.๖.๒ งาน Joint Selant จํานวน ๑ จุด
ราคาจุดละ ๑๔๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑๔๐.๐๐ บาท
๑.๓.๖.๓ งานปกหลักเขตแนวเขื่อน จํานวน ๒ จุด
ราคาจุดละ ๕๑๕.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑,๐๓๐.๐๐ บาท
๑.๔.๗.๑ งาน Water Stop จํานวน ๑ จุด
ราคาจุดละ ๑,๘๕๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑,๘๕๐.๐๐ บาท
๑.๔.๗.๒ งาน Joint Selant จํานวน ๑ จุด
ราคาจุดละ ๑๔๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑๔๐.๐๐ บาท
๑.๔.๗.๓ งานปกหลักเขตแนวเขื่อน จํานวน ๒ จุด
ราคาจุดละ ๕๑๕.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๑,๐๓๐.๐๐ บาท
๒. งานถมดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร
- งานถมดินหลังเขื่อน ยาว ๒๖.๐๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๓,๖๔๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๙๔,๖๔๐.๐๐ บาท
๓. งานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนดวยวิธี Jet Mixing ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐x๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑,๑๐๐ จุด
- งานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนดวยวิธี Jet Mixing ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐x๖.๐๐ เมตร จํานวน ๗๐ จุด
ราคาจุดละ ๒,๘๖๐.๐๐ บาท ลดลงเปนเงิน ๒๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแกไขแบบ รายการ พรอมบัญชีแนบทา ย
สัญญาฯ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ํา ทวมริมคลองมหาสวัส ดิ์ ชว งซอยสวนผัก ๔ ถึง สะพานจงถนอม
ไดพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานแลว จะไดคากอสราง ๕๐,๓๙๙,๐๘๓.๐๐ บาท (หาสิบลานสามแสนเกาหมื่นเกาพันแปดสิบสามบาทถวน) (๕๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ + ๗๔๙,๓๒๓.๐๐ - ๒,๙๕๐,๒๔๐.๐๐ = ๕๐,๓๙๙,๐๘๓.๐๐)
๑) ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นประกอบดวย ๑.๑.๙ งานติดตั้งราวเหล็กกันตก ๑.๑.๑๐ กอสราง
บอสูบ น้ํา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ๑.๓.๔ คานสมอยึด ดานหลัง ค.ส.ล. ๑.๔.๔ คานสมอยึดดา นหลัง ค.ส.ล.
๑.๔.๘ งานถมดินหลังเขื่อน และ ๑.๔.๑๐ งานบันได ค.ส.ล. (ชนิดดานหลังทางลาด) รวมเปนเงินที่เพิ่มขึ้น
จํา นวน ๗๔๙,๓๒๓.๐๐ บาท ใช เ วลาดํา เนิ น การตามแผนงานที่ ผู รั บ จ า งเสนอ จํา นวน ๑๒๐ วั น
แตคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจากแผนงานกอสรางของโครงการฯตามสัญญาและตามแผนงานที่เพิ่มขึ้นแลว
ปรากฏวาใชเวลาดําเนินการกอสรางในสวนงานที่เพิ่มขึ้น จํานวน ๙๐ วันรายละเอียดตามแผนการดําเนินงาน
กอสราง (งานเพิ่ม) ที่แนบมาพรอมนี้
๒) ปริมาณงานที่ลดลงประกอบดวย ๑.๑.๑ เสาเข็ม RP๒ (FRONT PILE) ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๖.๐๐ ม.
๑.๑.๒ เสาเข็ม RP๒ (BACK PILE) ๐.๓๕x๐.๓๕x๑๖.๐๐ ม. ๑.๑.๓ เข็มพืดเหล็ก Steel Sheet Pile U-Type
Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม. x๖๐ กก./ม. L = ๑๒.๐๐ ม. พรอมทาสี ๑.๑.๔ งานแผงเขื่อน (แผงบนและลาง
ดานหนา) ๑.๑.๕ คานทับหลังและสมอยึดดานหลัง ค.ส.ล. ๑.๑.๖.๒ ผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล. (Type B) ๑.๑.๗.๑
งาน Water Stop ๑.๑.๗.๒ งาน Joint Selant ๑.๑.๗.๓ งานปกหลักเขตแนวเขื่อน ๑.๑.๘ บันได ค.ส.ล.
๑.๓.๖.๑ งาน Water Stop ๑.๓.๖.๒ งาน Joint Selant ๑.๓.๖.๓ งานปกหลักเขตแนวเขื่อน ๑.๔.๗.๑
งาน Water Stop ๑.๔.๗.๒ งาน Joint Selant ๑.๔.๗.๓ งานปกหลักเขตแนวเขื่อน ๒. งานถมดินหลังเขื่อน
และ ๓. งานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนดวยวิธี Jet Mixing ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐x๖.๐๐ เมตร
รวมเป น เงิ น ที่ ล ดลงจํ า นวน ๒,๙๕๐,๒๔๐.๐๐ บาท คิ ด เที ย บเป น วั น ได ๒๗ วั น (๒,๙๕๐,๒๔๐.๐๐/
๕๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐x๔๘๐ = ๒๖.๙๒ วัน ปรับเปน ๒๗ วัน) ดังนั้นคิดเปนระยะเวลาเพื่อดําเนินการงานกอสราง
ที่เพิ่มขึ้นจํานวน ๖๓ วัน (๙๐-๒๗ = ๖๓ วัน) เพื่อดําเนินการงานกอสรางใหมที่เพิ่มขึ้น โดยราคาปริมาณงาน
ใหมที่เพิ่มขึ้นคิดตามราคาใหมใหเปนปจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเพิ่ม-ลดปริมาณงานที่แนบมาพรอมนี้
ซึ่งในการขออนุมัติแกไขสัญญาครั้งนี้ จะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ แกไ ข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ไดอยางทันทวงที และไมทําใหกรุงเทพมหานครตองเสียประโยชน
แตอยางใด
๗. จากการแกไขเพิ่ม-ลดปริมาณงานโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์
ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม จึงจําเปนตองแกไขรูปแบบ รายการพรอมบัญชีแนบทายสัญญา
๘. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) มีหนังสือที่ J.๒๑๓๘/๐๓๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ยินยอมใหดําเนินการแกไขรูปแบบพรอมปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน โครงการ
กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม และยินดีใหลดวงเงิน
คากอสราง แตเพิ่มระยะเวลาดําเนินการกอสรางงานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม
สํานักการระบายน้ํา พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการแกไขปญ หาและอุปสรรคการกอสรา ง
ที่เ กิด ขึ้น ภายในโครงการกอ สรา งแนวปอ งกัน น้ํา ทว มริม คลองมหาสวัส ดิ ์ชวงซอยสวนผั ก ๔ ถึงสะพาน
จงถนอม ซึ่งผูรับจางไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามรูปแบบรายการที่กําหนด และไมทราบระยะเวลาที่

ปญหาอุปสรรคดังกลาวจะยุติไดเมื่อใด จึงจําเปนตองทําการแกไขรูปแบบรายการ และปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน
เพื่อใหเปนไปตามความเปนจริงและความถูกตอง และใหโครงการกอสรางฯ แลวเสร็จ สามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ไดอยางทันทวงที ซึ่ง
ในการขออนุมัติแกไขสัญญาโดยการตัดลดปริมาณงานตามสัญญาลงจะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการ
ปองกันน้ําทวม และวัตถุประสงคของสัญญา และไมทําใหกรุงเทพมหานครตองเสียประโยชนแตอยางใด ดังนี้
๑. แกไขรายละเอียดปริมาณงานกอสราง
จากเดิม
๑.๑ กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) ยาวประมาณ ๕๔๐ เมตร
๑.๒ งานถมดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร
๑.๓ งานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนดวยวิธี Jet Mixing ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐x๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑,๑๐๐ จุด
แกไขเปน
๑.๑ กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) ยาวประมาณ ๕๑๔ เมตร
๑.๒ งานถมดินหลังเขื่อน ยาวประมาณ ๔๒๔.๐๐ เมตร
๑.๓ งานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนดวยวิธี Jet Mixing ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔๐x๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑,๐๓๐ จุด
๒. แกไขแบบรายละเอียดในการกอสราง
จากเดิม
- แบบโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔
ถึงสะพานจงถนอม เลขที่ GP-๓-๕๗-๐๕ จํานวน ๑๘ แผน
แกไขเปน
- แบบโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔
ถึงสะพานจงถนอม เลขที่ GP-๓-๕๗-๐๕/๑ จํานวน ๑๘ แผน
- แบบบอสูบน้ํา เลขที่ DR๓-๓-๔๕-๐.๔-๐.๖ จํานวน ๗ แผน
- แบบบานประตูระบายน้ํา เลขที่ G-๓-๔๓-๐.๖-๑.๒ จํานวน ๒ แผน
- แบบเครื่องกวานคันชัก ๒.๒๕ ตัน เลขที่ GS-๓-๔๒-๒๒๕๐ จํานวน ๑ แผน
๓. แกไขบัญชีแนบทายสัญญาแบงคางานกอสรางและสูตรการคํานวณคา K โครงการกอสราง
แนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม จํานวน ๒ แผน เปนบัญชีแนบ
ทา ยสัญ ญาแบงคา งานกอสรา งและสูต รการคํา นวณคา K โครงการกอสรา งแนวปองกัน น้ํา ทว มริมคลอง
มหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม (ฉบับแกไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จํานวน ๒ แผน
๔. แกไ ขรายการขอ กํา หนดเฉพาะงาน โครงการกอ สรา งแนวปอ งกัน น้ํา ทว มริม คลอง
มหาสวัส ดิ์ ชว งซอยสวนผัก ๔ ถึง สะพานจงถนอม จํา นวน ๑๖ แผน เปนรายการขอกํา หนดเฉพาะงาน
โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม (ฉบับแกไข
ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จํานวน ๑๕ แผน

๕. เมื่อเพิ่ม-ลดปริมาณงาน โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ชวงซอย
สวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม จะไดวงเงินคากอสรา งจํา นวน ๕๐,๓๙๙,๐๘๓.๐๐ บาท ซึ่งนอยกวา วงเงิน
คา กอสร างตามสัญ ญาเดิ ม เท า กั บ ๒,๒๐๐,๙๑๗.๐๐ บาท (๕๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐,๓๙๙,๐๘๓.๐๐ =
๒,๒๐๐,๙๑๗.๐๐ บาท) และระยะเวลาการกอสรางเพิ่มขึ้น จํานวน ๖๓ วัน รวมเปนระยะเวลากอสราง จํานวน
๕๔๓ วัน (๔๘๐+๖๓ = ๕๔๓ วัน)

...............................................................

