ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าจิตมิตรมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรม กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,000,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข (รายละเอียดแนบท้าย) เพิ่มลดปริมาณงานติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าและทางเข้า-ออกสถานีสูบน้า
4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 17,000,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 17,000,000.- บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง
1. นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ ต้าแหน่ง วิศวกรโยธาช้านาญการ กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า
2. นายคฑาโรจน์ บุญมาก
ต้าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า
3. นายปารมี
ยวนจิต
ต้าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า

ขันตอนงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าจิตมิตรมหาดไทย

...........................................................................
1. แก้ไขรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างบัญชีแสดงก้าหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทแนบท้าย
สัญญาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าจิตมิตรมหาดไทย ดังนี
ข้อ 1.13
จากเดิม
ข้อ 1.13 ราวกันตกสแตนเลส DIA. 2 นิว จ้านวน 55 ม. ราคาต่อหน่วย 4,055.20 บาท
จ้านวนเงิน 223,036.00 บาท
เปลี่ยนเป็น
ข้อ 1.13 ราวกันตกสแตนเลส DIA. 2 นิว จ้านวน 65 ม. ราคาต่อหน่วย 4,055.20 บาท
จ้านวนเงิน 263,588.00 บาท
ข้อ 1.27
จากเดิม
ข้อ 1.27 งานติดตังมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 400 KVA จ้านวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย
223,008.6 บาท จ้านวนเงิน 223,008.6 บาท
เปลี่ยนเป็น
ไม่มีปริมาณงานข้อ 1.27
ข้อ 3.1 (1)
จากเดิม
ข้อ 3.1 (1) งานเสาเข็ม คอร. I 0.35 x 0.35 x 16.00 ม. Dowel Bar 4DB20 ยาว 2 เมตร
(สองท่อนต่อ) จ้านวน 25 ต้น ราคาต่อหน่วย 21,166.50 บาท จ้านวนเงิน 529,162.50 บาท
เปลี่ยนเป็น
ข้อ 3.1 (1) งานเสาเข็ม คอร. I 0.35 x 0.35 x 16.00 ม. Dowel Bar 4DB20 ยาว 2 เมตร
(สองท่อนต่อ) จ้านวน 26 ต้น ราคาต่อหน่วย 21,166.50 บาท จ้านวนเงิน 550,329.00 บาท
ข้อ 3.1 (2)
จากเดิม
ข้อ 3.1 (2) งานโครงสร้าง ค.ส.ล. จ้านวน 1 L.S. ราคาต่อหน่วย 491,693.00 บาท จ้านวนเงิน
491,693.00 บาท
เปลี่ยนเป็น
ข้อ 3.1 (2) งานโครงสร้าง ค.ส.ล. จ้านวน 1 L.S. ราคาต่อหน่วย 504,018.84 บาท จ้านวนเงิน
504,018.84 บาท

ข้อ 3.1 (3)
จากเดิม
ข้อ 3.1 (3) ติดตังพืนส้าเร็จรูป Hollow Core จ้านวน 220 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 2,794.80
บาท จ้านวนเงิน 614,856.00 บาท
เปลี่ยนเป็น
ข้อ 3.1 (3) ติดตังพืนส้าเร็จรูป Hollow Core จ้านวน 280 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 2,794.80
บาท จ้านวนเงิน 782,544.00 บาท
ข้อ 3.2
จากเดิม
ข้อ 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีสูบน้า ตามรายการ จ้านวน 1 L.S. ราคาต่อหน่วย
162,226.50 บาท จ้านวนเงิน 162,226.50 บาท
เปลี่ยนเป็น
ข้อ 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีสูบน้า ตามรายการ จ้านวน 1 L.S. ราคาต่อหน่วย
140,208.20 บาท จ้านวนเงิน 140,208.20 บาท
จากการแก้ไขปริมาณงานท้าให้วงเงินค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงเป็น 16,936,705.44 บาท ลดลง
3,294.56 บาท จากวงเงินเดิม 16,940,000.- บาท และใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึนอีก 35 วัน จากระยะเวลา
ตามสัญญาเดิม 210 วัน รวมเป็นระยะเวลาทังสิน 245 วัน
2. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดในการก่อสร้าง จาก แบบเลขที่ กบน. 04/2558 แผ่นที่ A-02, A-03,
A-05, A-10, A-13 รวมทังสินจ้านวน 5 แผ่น เป็น แบบเลขที่ กบน. 04/2558/1 แผ่นที่ A-02/1, A-03/1, A05/1, A-05-1/1, A-10/1, A-13/1 รวมทังสินจ้านวน 6 แผ่น
3. แก้ไขบัญชีแสดงก้าหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าจิตมิตรมหาดไทย จ้านวน 2 แผ่น เป็นบัญชีแสดงก้าหนดค่างานก่อสร้าง แต่ละประเภท
แนบท้ายสัญ ญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าจิตมิตรมหาดไทย (ฉบับแก้ไ ข ครังที่ 1)
จ้านวน 2 แผ่น
4. แก้ไขรายการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าจิตมิตรมหาดไทย จ้านวน
11 แผ่ น เป็ น รายการก่ อ สร้ า ง โครงการปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี สู บ น้ า จิ ต มิ ต รมหาดไทย
(ฉบับแก้ไข ครังที่ 1) จ้านวน 11 แผ่น โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทังสิน 245 วัน

