รายการ

รายการก่อสร้างเลขที่ กบน. 03/2557/01
โครงการปรับปรุงท้านบกั้นน้้าตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต

วัตถุประสงค์

กรุงเทพมหานคร มีค วามประสงค์จะท้า การปรับปรุงท้านบกั้นน้้าตามคลองแยกคลอง
นครเนื่องเขตตามรูปแบบและรายการ ดังนี้
1. แบบเลขที่ กบน. 03/2557/01 จำนวน 13 แผ่น
2. รำยกำรทั่วไป
3. รำยกำรสัญญำแบบปรับรำคำได้
4. รำยกำรมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงระบบป้องกันนำท่วมและระบบระบำยนำ พ.ศ. 2557
5. รำยกำรก่อสร้ำง ฉบับนี
ในกรณีที่รูปแบบและรำยกำรมำตรฐำนขัดแย้งกันให้ถือปฏิบัติตำมรูปแบบ ถ้ำรูปแบบและ
รำยกำรก่อสร้ ำงเฉพำะงำนมีส่ วนขัดแย้งกันให้ถือปฏิ บัติตำมรำยกำรก่อสร้ำงเฉพำะงำน หำกมีข้อขัดแย้ง
นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำแล้วให้ถือปฏิบัติตำมข้อวินิจฉัยของหน่วยงำนผู้ออกแบบเป็นข้อยุติสินสุด
ปริมาณงาน
1. ปรับปรุงทำนบกันนำ จำนวน 6 แห่ง
2. สร้ำงแนวป้องกันนำท่วม ควำมยำวประมำณ 119 เมตร
ข้อก้าหนดเฉพาะงาน
1. งานเตรียมการก่อสร้าง
1.1 ให้ผู้รับจ้ำงทำแผนที่รำยละเอียดบริเวณที่จะก่อสร้ำง มำตรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1:200 เพื่อ กำหนด
แนวและระดับ ในกำรก่อสร้ ำง แผนกำรก่อ สร้ำง ให้ ห น่ว ยงำนผู้ ออกแบบพิ จำรณำอนุมั ติก่อ น
ดำเนินกำรก่อสร้ำง
1.2 ค่ำระดับตำมแบบรำยละเอียดให้ผู้รับจ้ำงใช้ค่ำระดับอ้ำงอิ งของกองสำรสนเทศระบำยนำจำกหมุด
หลักฐำนทำงดิ่งเลขที่ 342 ฝังบนคอสะพำนข้ำมคลองหลวงณรงค์ ถนนสังฆสันติสุข ค่ำระดับ
รทก. ที่ 3.449 เมตร และเลขที่ 372 ฝังบนคอสะพำนข้ำมคลองบึงนำยรุ่ง ถนนสังฆสันติสุข
ค่ำระดับ รทก. ที่ 2.976 เมตร และเลขที่ 378 ฝังบนคอสะพำนข้ำมคลองตำพ่วง ถนนสังฆสันติสุข
ค่ำระดับ รทก. ที่ 3.157 เมตร และ เลขที่ 423 ฝังบนคอสะพำนข้ำมคลองตำวง ถนนสังฆสันติสุข
ค่ำระดับ รทก. ที่ 3.173 เมตร และหรือตำมที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมงำนกำหนดให้
1.3 รูปแบบ ค่ำระดับ และตำแหน่งที่ก่อสร้ำงให้ดำเนินกำรตำมแบบเลขที่ กบน 03/2557/01 โดย
รูปแบบ ค่ำระดับ และตำแหน่งดังกล่ำวนีอำจจะเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม หรือตำมอุปสรรค
ที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำง โดยตำแหน่งที่แน่นอนเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนจะเป็นผู้กำหนดให้ก่อนเริ่มลงมือ
ก่อสร้ำง ทังนีไม่ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรำยกำรสัญญำและค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เพิ่มขึน
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบทังสิน
1.4 วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ทำกำรรือ – ย้ำยออก ได้แก่ บำนประตูระบำยนำ โครงสร้ำงเหล็ก เป็นต้น
ให้ผู้รับจ้ำงจัดทำรำยกำรบัญชีแยกประเภทวัสดุ และขนย้ำยไปเก็บไว้ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำน
กำหนดโดยผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทังสิน
1.5 กำรดำเนินงำนก่อสร้ำงใดๆ เพื่อกำรก่อสร้ำงให้ได้ตำมรูปแบบหรือรำยกำรประกอบแบบให้ผู้รับจ้ำง
ตรวจสอบอำคำรบ้ำนเรือนเดิม สิ่งสำธำรณูปโภค หรือสิ่งก่อสร้ำงใดๆ ที่อยู่ในระยะที่อำจเกิดควำม
เสียหำยจำกกำรดำเนินงำน เช่น กำรตอกเสำเข็ม กำรขุดดินเพื่อก่อสร้ำงและหำกเกิดควำมเสียหำย
เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึนทังสิน
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1.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมสิ่งที่เสียหำยที่เกิดขึนจำกกำรก่อสร้ำง นอกเหนือจำกปริมำณงำน เช่น รัว,
อำคำร และอื่นๆ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยเหมือนเดิมและผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึนทังสิน ทังนีหำกผู้รับจ้ำงไม่ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิ ทธิ์ไม่ตรวจรับ
กำรส่งมอบงวดนันๆ จนกว่ำผู้รับจ้ำงจะดำเนินกำรซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทังนี ก่อนกำรส่งมอบงำน
งวดสุดท้ำย ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรซ่อมแซมให้เรียบร้อย หรือทำควำมตกลงกับผู้เสียหำยจนได้ข้อ
ยุติในเรื่องกำรชดเชยค่ำเสียหำย ผู้รับจ้ำงจึงจะส่งมอบงำนได้
1.7 ตลอดระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับจ้ำงจะต้องติดเครื่องหมำยแสดงขอบเขตกำรทำงำน เครื่องหมำย
จรำจรต่ำงๆ และสัญญำณไฟเตือนโดยผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำไว้ตลอดเวลำกำรดำเนินกำร หำก
ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังกล่ำว ผู้ควบคุมมีสิทธิ์สั่งกำรให้หยุดกำรทำงำนไว้ก่อนจนกว่ำ
ผู้รับจ้ำงจะปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังกล่ำวนี
1.8 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งปิ ด ป้ ำ ยประกำศโครงกำร ปริ ม ำณงำน ขนำด และระยะตำมข้ อ ก ำหนดของ
กรุงเทพมหำนคร โดยติดตังที่บริเวณจุดก่อสร้ำงโครงกำร ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้กำหนดให้ ตำม
ควำมเหมำะสม
1.9 กำรสร้ำงบ้ำนพักชั่วครำว หำกผู้ รับจ้ำงมีควำมจำเป็นต้องสร้ำงบ้ำนพักคนงำนชั่วครำว ผู้รับจ้ำง
จะต้องดูแลบ้ำนพักคนงำนชั่วครำว ไม่ให้สร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ประชำชนบริเวณใกล้เคียง
หรื อก่อสร้ ำงกีดขวำงกำรจรำจรและต้องจัดให้ อยู่อำศั ยถูกสุ ขลั ก ษณะพร้อ มทังดูแลควำมเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยด้วย
1.10 กำรประสำนงำนรือย้ำยสำธำรณูปโภค สำนักกำรระบำยนำจะมีหนังสือส่งถึงหน่วยงำนนัน ๆ ขอ
ควำมร่วมมือในกำรรือย้ำยและให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงในกำรประสำนงำนต่อไป หำกมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรือย้ำยให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง
1.11 กำรก่อสร้ำงระบบโครงสร้ำงชั่วครำว เช่น ระบบโครงสร้ำงป้องกันดินพัง PLATFORM หรือระบบ
ระบำยนำชั่วครำว ให้ผู้รับจ้ำงเสนอรูปแบบและกำรคำนวณให้หน่วยงำนผู้ออกแบบพิจำรณำก่อน
ดำเนินกำร
1.12 ระบบระบำยนำชั่วครำว ให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรดังนี
1.12.1 กำรระบำยนำชั่วครำวผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรติดตังระบบระบำยนำชั่วครำวให้เพียง
พอที่จะสำมำรถสูบนำได้ตำมระดับควบคุมและให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกำรก่อสร้ำง ทังนีให้
ผู้รับจ้ำงเสนอแบบรำยละเอียดแผนและวิธีกำรให้หน่วยงำนผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติให้
ควำมเห็นชอบก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง
1.12.2 ให้ผู้รับจ้ำงจัดหำไฟฟ้ำชั่วครำว พร้อมเดินสำยไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้งำนระบบระบำยนำชั่วครำวได้
1.12.3 ในกำรระบำยนำชั่วครำว เพื่อแก้ไขปัญหำนำเน่ำเสียและนำท่วม ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำร
เดินเครื่ องสู บน ำทุ กครั ง ตำมที่ผู้ ควบคุมงำนสั่ งกำร ค่ ำกระแสไฟฟ้ำและอื่นๆ ผู้ รั บจ้ำง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทังสิน จนกว่ำผู้รับจ้ำงจะดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและส่งมอบ
งำนก่อสร้ำง
1.12.4 ให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรบำรุงรักษำเครื่องสูบนำ ท่อส่งนำเหล็กเหนียวและร่องนำให้อยู่ในสภำพ
ที่สำมำรถใช้งำนได้ดีตลอดเวลำที่ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง
1.13 ในกรณีที่ผู้ รั บ จ้ ำงต้ องส่ งรำยละเอียด รูปแบบและรำยกำรคำนวณมำให้ ห น่ว ยงำนผู้ ออกแบบ
พิจำรณำอนุมัติก่อนดำเนินกำร ต้องมีวิศวกรในสำขำที่เกี่ยวข้องตังแต่สำมัญวิศวกรลงนำมรับรองมำด้วย
1.14 ก่อนส่งงำนงวดสุดท้ำย(งำนแล้วเสร็จ) ผู้รับจ้ำงจะต้องทำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำง ให้
สะอำดเรียบร้อย พร้อมถ่ำยรูปเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมงำนเห็นชอบก่อนส่งงำน
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2. ปรับปรุงท้านบกั้นน้้า จ้านวน 6 แห่ง ตำมแบบเลขที่ กบน. 03/2557/01 รำยละเอียดดังนี
2.1 ผู้ รั บ จ้ ำงจะต้อ งรื อถอนโครงสร้ำงธรณี ประตูระบำยน ำเดิ ม ถึง ที่ระดั บ -2.00 ม. รทก. ยกเว้ น
คลองตำพ่วงถึงระดับ -2.50 ม. รทก. และเสนอแผนกำรรือถอนพร้อมรำยละเอียดวิธีกำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยกับบริเวณใกล้เคียงและกระทบต่อกำรระบำยนำ
2.2 หำกเกิดอุปสรรคหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตอกเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet pile) ได้ ตำมตำแหน่ง
ที่กำหนดไว้ในรูปแบบ อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และรำยกำรสัญญำ และผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรูปแบบและรำยกำรคำนวณ ให้หน่วยงำนผู้ออกแบบ
พิจำรณำเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินกำร และค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทังสิน
2.3 เข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ขนำดควำมยำวตำมรูปแบบกำหนด ให้มีรำยละเอียด ดังนี
2.3.1 ให้ใช้เข็มพืดเหล็กที่ขนำดหน้ำกว้ำง 400x125x13 มม. นำหนักไม่น้อยกว่ำ 60 กก./ม.
และให้ผู้รับจ้ำงส่งรำยละเอียดมำให้หน่วยงำนผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อนดำเนินกำร
2.3.2 ให้ทำ Coal Tar Epoxy จำนวน 3 ชัน ทังสองด้ำน
2.4 งำนคอนกรีตโครงสร้ำงกำหนดให้ใช้ ตำมรำยกำรมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงระบบป้องกันนำท่วมและ
ระบบระบำยนำ พ.ศ. 2557 กำรเทคอนกรีตทุกครัง จะต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง
2.5 งำนแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป เป็นแบบคอนกรีตเปลือยชนิดผิวเรียบไม่บิดงอและอยู่ใน
สภำพเรียบร้อย
2.6 เหล็กเสริม เหล็กเดือย (Dowel) และสิ่งที่ต้องฝังในคอนกรีตอื่น ๆ จะต้องยึดอยู่กับที่ให้แน่นก่อนที่
จะทำกำรเทคอนกรีต
2.7 งำนโครงสร้ำงบำนประตูระบำยนำ และโครงสร้ำงบำน Stop log
2.7.1 ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มำตรฐำน ASTM หรือ JIS และต้องเป็นเหล็กใหม่รูปร่ำงไม่คดงอ
ไม่เป็นสนิม
2.7.2 งำนทำสีเหล็กรูปพรรณให้ผู้รับจ้ำงทำสีกันสนิม จำนวน 1 ชัน และทำทับด้วยสีนำมันอีก
2 ชัน โดยโทนสีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนจะกำหนดให้ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
2.7.3 กำรประกอบโครงเหล็กให้ใช้วิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้ำ
2.8 งำนติดตังรอกโซ่ ขนำด 3 ตัน และ 5 ตัน รำยละเอียดดังนี
2.8.1 เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ
2.8.2 มีขอเกำะด้ำนบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกนำหนักด้ำนล่ำง 1 ตัว
2.8.3 ใช้โซ่เป็นตัวยกนำหนัก
2.8.4 ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกำลังยก
2.8.5 ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทำงำน
2.8.6 ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดนำหนักขันต่ำที่ยกได้
2.9 งำนเสริมบำนประตูระบำยนำ กำหนดให้ควำมสูงของบำนที่ระดับประมำณ +3.00 ม. รทก.และ
รำยละเอีย ดตำม แบบเลขที่ กบน. 03/2557/01 และรำยกำรมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงระบบ
ป้องกันนำท่วมและระบบระบำยนำ พ.ศ. 2557
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2.10 งำนบำน Stop Log รำยละเอียดตำม แบบเลขที่ กบน. 03/2557/01 และรำยกำรมำตรฐำน
งำนก่อสร้ำงระบบป้องกันนำท่วมและระบบระบำยนำ พ.ศ. 2557
2.11 งำนเสริมผนังกันนำ ค.ส.ล. ที่ระดับประมำณ +3.00 ม. รทก. และให้ผู้รับจ้ำงตรวจสอบสถำนที่
ก่ อ สร้ ำ งจริ ง ก่ อ นด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ ง โดยสำมำรถปรั บ เปลี่ ย น ระยะ ต ำแหน่ ง ตำมควำม
เหมำะสมของพืนที่ได้ และไม่ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรก่อสร้ำง ทังนีให้ผู้รับจ้ำงส่ง
แบบรำยละเอี ย ด และรู ป แบบกำรแก้ไขดั งกล่ ำวให้ กองระบบอำคำรบังคับน ำพิจำรณำและ
อนุ ญำตรู ปแบบกำรแก้ไขดังกล่ ำวก่อนดำเนินกำร โดยรูปแบบกำรแก้ไขจะต้องยึดถือควำม
แข็งแรงตำมรูปแบบเดิมเป็นหลัก
2.12 งำนขุดลอกคลองและดำดท้องคลอง ค.ส.ล. บริเวณประตูระบำยนำ มีรำยละเอียดดังนี
2.12.1 งำนขุดลอกคลองลำรำงสำธำรณะ ขุดลอกที่ระดับ -2.00 ม. รทก.
2.12.2 งำนขุดลอกคลองหลวงณรงค์ ขุดลอกที่ระดับ -2.00 ม. รทก.
2.12.3 งำนขุดลอกคลองบึงนำยรุ่ง ขุดลอกที่ระดับ -2.00 ม. รทก.
2.12.4 งำนขุดลอกคลองโต๊ะนิล ขุดลอกที่ระดับ -2.00 ม. รทก.
2.12.5 งำนขุดลอกคลองตำพ่วง ขุดลอกที่ระดับ -2.00 ม. รทก.
2.12.6 งำนขุดลอกคลองตำวง ขุดลอกที่ระดับ -2.50 ม. รทก.
2.12.7 งำนขุดลอกคลอง ผู้รับจ้ำง ต้องขนส่งและจัดหำสถำนที่ทิงดินและเศษวัสดุในกำรขุดลอก
โดยห้ำมไม่ให้นำมำทิงในที่ดินสำธำรณะหรือที่ดินที่ไม่ได้รับกำรยินยอม หำกเกิดปัญหำ ผู้รับ
จ้ ำงจะต้ องขนดิ นและเศษวัสดุทั งหมดออกจำกบริเวณที่เกิดปัญหำขึนทั นที ทังนี หำก
ปัญหำดังกล่ำวยังไม่ได้รับกำรแก้ไข จะถือว่ำงำนก่อสร้ำงยังไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้ำงไม่
สำมำรถนำมำเป็นเงื่อนไขในกำรต่ออำยุสัญญำได้
2.12.8 รอยต่อเพื่อกำรหดขยำยตัว (Expansion Joint) ของงำนดำดพืน ค.ส.ล. ใส่กระดำษชำนอ้อย หนำ
ประมำณ 0.025 ม. ยำรอยด้วยแอสฟัสต์ผสมร้อน เจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนจะกำหนดแนวให้
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
2.12.9 ระหว่ำงขุดลอกคลองเพื่อก่อสร้ำงดำดพืน ค.ส.ล. หำกมีควำมจำเป็นต้องป้องกันกำรไหล
ของดินหลังเขื่อน (HEAVE) ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรป้องกันแก้ไขปัญหำดินที่ไหล
ดังกล่ำว โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มจำกกรุงเทพมหำนคร และจะต้องดำเนินกำรตำมที่ผู้
ควบคุมงำนให้คำแนะนำหรือสั่งกำรให้แก้ไข และจะนำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรต่ออำยุ
สัญญำไม่ได้
2.12.10 ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ถ้ำมีกำรปิดกันนำชั่วครำว ต้องจัดระบบระบำยนำให้เพียงพอ
ไม่ก่อปัญหำนำท่วมขังแก่บ้ำนเรือนของประชำชนหำกไม่ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนดังกล่ำว เจ้ำ หน้ำ ที่ค วบคุม งำนมีสิท ธิ์จ ะรื อถอนสิ่ง ก่อ สร้ำ งที่ ปิด กั นนำ
โดยผู้ รั บ จ้ ำงจะเรียกร้องค่ำ เสี ยหำยไม่ได้
2.13 ทำงเดินเหล็ก ให้ผู้รับจ้ำงตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจริงก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำง โดยสำมำรถ
ปรับเปลี่ยน ระยะ ตำแหน่ง และค่ำระดับตำมควำมเหมำะสมของพืนที่ได้ และไม่ถือว่ำเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรก่อสร้ำง ทังนีให้ผู้รับจ้ำงส่งแบบรำยละเอียด และรูปแบบกำรแก้ไขดังกล่ำว
ให้กองระบบอำคำรบังคับนำพิจำรณำและอนุญำตรูปแบบกำรแก้ไขดังกล่ำวก่อนดำเนินกำร โดย
รูปแบบกำรแก้ไขจะต้องยึดถือควำมแข็งแรงตำมรูปแบบเดิมเป็นหลัก
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2.14 งำนทำสีโครงสร้ำงเหล็กเดิม ให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรทำสีโครงสร้ำงเหล็กเดิมและรำวกันตกเดิม
รำยละเอียดดังนี
- ให้ทำกำรขัดสนิมก่อนทำสีใหม่
- ให้ทำ Coal Tar Epoxy จำนวน 3 ชัน
2.15 ให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงพร้อมติดตังไม้วัดค่ำระดับ (Staff Gage) เดิมบริเวณภำยในและภำยนอก
ทำนบกันนำ จำนวน 2 ชุด ต่อ 1 แห่ง โดยตำแหน่งและรูปแบบที่ติดตังเจ้ำ หน้ำที่ผู้ควบคุมงำน
จะกำหนดให้ระหว่ำงก่อสร้ำง
2.16 ให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงพร้อมติดตังป้ำยชื่อทำนบกันนำ (เดิม) จำนวน 1 ชุดต่อ 1 แห่ง โดยรูปแบบ
และรำยละเอียด เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ควบคุมงำนจะกำหนดให้ระหว่ำงก่อสร้ำง
3. สร้างแนวป้องกันน้้าท่วม ความยาวประมาณ 119 เมตร รำยละเอียดดังนี
3.1 ก่อสร้ำงเขื่อน เข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ตำมแบบเลขที่ กบน. 03/2557/01
3.2 สร้ำงผนั งกันนำ ค.ส.ล. ตำมแบบเลขที่ กบน.03/2557/01 ควำมยำวประมำณ 119 เมตร
สูงที่ระดับ +3.00 ม. รทก.หรือค่ำระดับที่แน่นอนจะกำหนดขณะก่อสร้ำง
3.3 สร้ำงคำนทับหลัง ค.ส.ล. ตำมแบบเลขที่ กบน.03/2557/01 ควำมยำวประมำณ 119 เมตร
สูงที่ ระดับ +2.00 รทก. หรือค่ำระดับที่แน่นอนจะกำหนดให้ขณะก่อสร้ำง
3.4 สร้ำงทำงเดิน ค.ส.ล. ตำมแบบเลขที่ กบน.03/2557/01 ควำมยำวประมำณ 119 เมตร
สูงที่ระดับ +2.00 รทก. หรือค่ำระดับที่แน่นอนจะกำหนดให้ขณะก่อสร้ำง
3.5 เข็มพืดเหล็ก(Steel Sheet Pile) ตำมระบุในแบบ ให้เป็นไปตำมรำยกำรมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง
ระบบป้องกันนำท่วม และระบบระบำยนำ พ.ศ.2557
3.6 กำรขุดลอกคลอง ให้ขุดลอกคลองตลอดแนวที่ก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล.โดยให้ขุดลอกคลองลึก ที่ระดับ
–2.00 ม. รทก. และระดับที่แน่นอนจะกำหนดขณะก่อสร้ำง
3.7 กำรสร้ำงและกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค
(1) หำกมีอุปสรรค ปัญหำ ไม่สำมำรถก่อสร้ำงเขื่อน ตำมรูปแบบที่กำหนดได้ หรือไม่สำมำรถสร้ำง
เขื่อนบรรจบกับแนวป้องกันนำท่วมเดิมได้ ให้ผู้รับจ้ำงจัดทำรำยละเอียดของรูปแบบ ของเขื่อน หรือ
กำแพงกันดินเพื่อแก้ปัญหำเหล่ำนัน พร้อมรำยกำรคำนวณรับรองโดยวิศวกรของผู้รับจ้ำง ซึ่งแบบ
ดังกล่ำวจะต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง และเสนอหน่วยงำนผู้ออกแบบ ให้ควำมเห็นชอบก่อนสร้ำง
เขื่อนดังกล่ำว โดยงำนก่อสร้ำงส่วนนีให้ผู้รับจ้ำงรวบรวมค่ำใช้จ่ำยไว้ในรำยกำรเก็บงำน
(2) ตำแหน่งของเสำเข็มพืดเหล็กและระยะต่ำงๆที่กำหนดไว้ในแบบอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสมของสถำนที่ก่อสร้ำง หรือเพื่อประโยชน์ในด้ำนเทคนิคกำรก่อสร้ำงโดยทังนีในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่ว่ำกรณีใด ให้ผู้รับจ้ำงทำแผนผังแสดงรำยละเอียดบริเวณที่จะก่อสร้ำง
ดังกล่ำว เสนอผู้ออกแบบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำง โดยรูปแบบ
กำรแก้ไขจะต้องยึดถือควำมแข็งแรงตำมรูป
3.8 แบบเดิมเป็นหลัก และหำกผู้ออกแบบเห็นว่ำจำเป็นต้องแก้ไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ดำเนินกำรตำมคำวินิจฉัยนันโดยไม่บิดพลิวและหำกมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มจำกกำรนี ผู้รับจ้ำง จะเรียกร้อง
จำกผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้
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4. ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมยานพาหนะและจัดหาส้านักงานชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในการ
ควบคุมงาน โดยมีอุปกรณ์ส้านักงานที่พอเพียงในการปฏิบัติงานตลอดโครงการ รายละเอียด ดังนี้
4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมยำนพำหนะ และอุปกรณ์สำนักงำนสำหรับให้ผู้ควบคุมงำน ใช้ตรวจสอบ
ควบคุมงำน ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ทังในและนอกพืนที่ก่อสร้ำง ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
4.2 ยำนพำนะ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) รำยละเอียดดังนี
4.2.1 เป็นรถขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี
4.2.2 ขับเคลื่อน 2 ล้อ
4.2.3 แบบดับเบิลแค็บ
4.2.4 เป็นรถที่มีอำยุกำรใช้งำน ไม่เกิน 2 ปี
4.2.5 มีประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
4.2.6 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ ค่ำเชือเพลิง ค่ำดูแลยำนพำหนะ ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
4.3 อุปกรณ์สำนักงำนประกอบด้วย
4.3.1 อุปกรณ์สำนักงำน เช่น ตะแกรงใส่เอกสำร เครื่องเจำะกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ วัสดุ
สินเปลืองอื่นๆ เช่น กระดำษ ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดำษ ฯลฯ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำให้
ตำมจำนวนเหมำะสมตำมที่ผู้ควบคุมงำนกำหนด
4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิว) รำยละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) และมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz และมีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่
น้อยกว่ำ 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจำ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ ไม่น้อยกว่ำ 1 TB
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบต่อพ่วง (External Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่ำ จำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีหน่วยบันทึกข้อมูล (Scanner) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หน่วย
- มีเครื่องบันทึกภำพ (กล้องถ่ำยรูป) พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลไม่ต่ำกว่ำ 1 GB พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
4.3.3 เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKET PRINTER) สำหรับกระดำษขนำด A3
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อ
นำที หรือ 10.2 ภำพต่อนำที
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำ ต่อนำที
หรือ 8.1 ภำพต่อนำที
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- INTERFACE แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่ำ
- สำมำรถใช้ได้กับกระดำษขนำด A3 A4 Letter Legal และ Custom โดยถำดใส่
กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
4.4 โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรติดต่อประสำนงำนตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง โดย
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทังหมด
5. การบันทึกภาพเกี่ยวกับโครงการให้ผู้รับจ้างถ่ายภาพสี แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและอื่น ๆ
ภาพถ่ายแสดงเฉพาะแต่ละส่วนของงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือบริเวณข้างเคียง ผู้รับจ้ำง
จะต้ อ งบั น ทึ ก ภำพดั ง กล่ ำ วตำมต ำแหน่ ง ที่ ผู้ ค วบคุ ม งำนก ำหนด หรื อ เมื่ อ มี ง ำน มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขันตอนพร้อมจัดส่งรำยกำรควำมก้ำวหน้ำงำน ให้หน่วยงำนผู้ออกแบบ
6. ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการส่งแบบ AS BUILT DRAWING ครั้งสุดท้ายของการก่อสร้าง แสดง งำนโครงสร้ำง
และกำรติดตังอุปกรณ์ระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับกำรส่งงำนงวดสุดท้ำย ในรูปกระดำษไข ขนำด A1
จำนวน 1 ชุด พร้อมถ่ำยสำเนำ จำนวน 5 ชุด และ CD-ROM จำนวน 2 ชุด(AutoCAD Program) เพื่อเก็บไว้
เป็นแนวทำงในกำรจัดซ่อมและแก้ไขภำยหลัง
7. รายละเอียดต่างๆ ที่ไม่ได้ก้าหนดไว้ในรายการฉบับนี้ วิศวกรผู้ออกแบบหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนจะ
กำหนดให้ในระหว่ำงทำกำรก่อสร้ำง และหำกมีงำนส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะต้องดำเนินกำรเพิ่มเติม เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือถูกต้องตำมหลั กวิชำกำรช่ำงที่ดี ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรให้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มเติม
8. ระยะเวลาก่อสร้าง ก้าหนดแล้วเสร็จภายใน 339 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้กำหนดรำยกำร

..........................................
(นำยโชคชัย ตันจะนุสำร)

ผู้กำหนดรำยกำร

...........................................
( นำยพิสุทธิ์ คล้ำยสุบรรณ์ )

หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรม

.......................................
(นำยณทศพล จันทร์ลอย)

(นำยสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ)์

