ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ชื่อโครงการ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ําตาล
ถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2)
/หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 3 กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้าํ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 55,399,000 .- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขปทีม่ ีการแกไข......................(ตามรายละเอียดแนบทาย)...............................
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1
6.2
6.3
-

(รายละเอียดแกไขสัญญา)
แกไขสัญญาเพิ่ม - ลดปริมาณงานและแกไขแบบ รายการพรอมบัญชีแนบทายสัญญา
โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ําตาล
ถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2)
สํา นักการระบายน้ํ า พิจ ารณาแล ว เห็น ว าเพื่อเป นการแกไ ขป ญหาและอุ ปสรรคที่ เกิด ขึ้นภายในโครงการ
กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอยชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2) ซึ่งผูรับจาง
ไมสามารถดําเนินการกอสรางไดตามรูปแบบรายการที่กําหนดและไมทราบระยะเวลาที่ปญหาอุปสรรคดังกลาว
จะยุติไดเมื่อใด จึงจําเปนตองทําการแกไขรูปแบบ รายการ และปรับลดปริมาณงาน เพื่อใหเปนไปตามความจริง
และความถูกตองและใหโครงการแลวเสร็จ ซึ่งในการขออนุมัติแกไขสัญญาโดยการตัดลดปริมาณงานตามสัญญา
จะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการระบายน้ํา และวัตถุประสงคของสัญญา ซึ่งในการขออนุมัติแกไข
สัญญาในครั้งนี้ไมทําใหกรุงเทพมหานครตองเสียประโยชนแตอยางใด ดังนี้
1. แกไขรายละเอียดปริมาณกอสราง
จากเดิม
1.1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) พรอมผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล.
ยาวประมาณ 345 เมตร
1.2 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดทองคลอง) ยาวประมาณ 40 เมตร
1.3 กอสรางแนวปองกันน้ําทวม ยาวประมาณ 25 เมตร
1.4 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ขนิด Steel Sheet Pile พรอมผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล.
ยาวประมาณ 20 เมตร
1.5 กอสรางอาคารบังคับน้ํา จํานวน 5 แหง
แกไขเปน
1.1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) พรอมผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล.
ยาวประมาณ 350 เมตร
1.2 กอสรางแนวปองกันน้ําทวม ยาวประมาณ 26 เมตร
1.3 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ชนิด Steel Sheet Pile พรอมผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล.

ยาวประมาณ 12.50 เมตร
1.4 กอสรางอาคารบังคับน้ํา จํานวน 5 แหง
2. แกไขแบบรายละเอียดในการกอสราง
จากเดิม
2.1 แบบผังบริเวณเลขที่ GP-3-57-08 จํานวน 2 แผน
2.2 แบบเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) เลขที่ RP-3-57-02 จํานวน 5 แผน
2.3 แบบเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดทองคลอง) เลขที่ KL-4803 จํานวน 6 แผน
2.4 แบบแนวปองกันน้ําทวม เลขที่ FW-3-57-01 จํานวน 1 แผน
2.5 แบบอาคารบังคับน้ํา ชนิดที่ 1 เลขที่ PS-3-52-02 จํานวน 7 แผน
2.6 แบบอาคารบังคับน้ํา ชนิดที่ 2 เลขที่ DR 3-3-45-0.4-0.6 จํานวน 7 แผน
2.7 แบบอาคารบังคับน้ํา ชนิดที่ 3 เลขที่ PS-3-52-0.3 จํานวน 2 แผน
2.8 แบบบานประตูระบายน้ํา เลขที่ G-3-43-0.6-1.2 จํานวน 2 แผน
2.9 แบบเครื่องกวานคันชัก ขนาด 2.25 ตัน เลขที่ GS-3-42-2250 จํานวน 1 แผน
2.10 แบบเครื่องกวานคันชัก ขนาด 6.5 ตัน เลขที่ GS-3-42-6500 จํานวน 1 แผน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 34 แผน
แกไขเปน
1.1 แบบผังบริเวณ เลขที่ GP-3-57-08/1 จํานวน 2 แผน
1.2 แบบเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) เลขที่ RP-3-57-02 จํานวน 5 แผน
1.3 แบบเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดทองคลอง) เลขที่ KL-4803 จํานวน 6 แผน
1.4 แบบแนวปองกันน้ําทวม เลขที่ FW-3-57-01/1 จํานวน 1 แผน
1.5 แบบอาคารบังคับน้ํา ชนิดที่ 1 เลขที่ PS-3-52-02 จํานวน 7 แผน
1.6 แบบอาคารบังคับน้ํา ชนิดที่ 2 เลขที่ DR 3-3-45-0.4-0.6 จํานวน 7 แผน
1.7 แบบอาคารบังคับน้ํา ชนิดที่ 3 เลขที่ PS-3-52-03 จํานวน 2 แผน

1.8 แบบบานประตูระบายน้ํา เลขที่ G-3-43-0.6-1.2 จํานวน 2 แผน
1.9 แบบเครื่องกวานคันชัก ขนาด 2.25 ตัน เลขที่ GS-3-42-2250 จํานวน 1 แผน
1.10 แบบเครื่องกวานคันชัก ขนาด 6.5 เลขที่ GS-3-42-6500 จํานวน 1 แผน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 34 แผน
3. แกไขบัญชีแนบทายสัญญาแบงคางานกอสรางและสูตรคํานวณคา K โครงการกอสราง
แนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2) จํานวน 4 แผน
เปนบัญชีแนบแนบทายสัญญาแบงคางานกอสรางและสูต รคํา นวณคา k โครงการกอสรา งแนวปองกัน น้ํา
ทว มริมคลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2) (ฉบับแกไขปรับปรุงครั้งที่ 1) จํานวน 4
แผน
4. แกไขรายการขอกําหนดเฉพาะงาน โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย
ชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2) จํานวน 22 แผน เปนรายการขอกําหนดเฉพาะงานโครงการ
กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2) (ฉบับแกไข
ปรับปรุงครั้งที่ 1) จํานวน 22 แผน
5. เมื่อเพิ่ม-ลดปริมาณงานโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวง
คลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ (ครั้งที่ 2) จะไดคากอสรางจริง 55,397,974.80 บาท (หาสิบหาลานสาม
แสน-เกาหมื่นเจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค) ซึ่งนอยกวาวงเงินคากอสรางตามสัญญาเดิมและ
ระยะเวลาการกอสรางเพิ่มขึ้น จํานวน 85 วัน

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

