รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์
จากประตูระบายน้้ากระทุ่มเสือปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล
..............................................................................
รายละเอียดส่วนเพิ่ม -ลดเนื้องาน ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รูปแบบ เนื้องาน ราคา
และระยะเวลาก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์ จากประตู
ระบายน้้ากระทุ่มเสือปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล (แก้ไขครั้งที่ 1) ดังนี้
ก. เนื้องานส่วนที่ก่อสร้างได้จริงตามรูปแบบ รายการ และสัญญาเดิม
1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.181805-05 ความยาว
ประมาณ 10,230 เมตร ข้อ 1.1 – 1.7 และข้อ 1.9 – 1.11 เป็นเงิน 477,844,952.20 บาท
2. ติดตั้งราวเหล็ กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาว 11,200 เมตร เป็นเงิ น
17,640,000.- บาท
3. ติ ด ตั้ ง บั น ไดเหล็ ก หน้ า เขื่ อ น ตามแบบเลขที่ S.4 จ้ า นวน 225 แห่ ง เป็ น เงิ น
1,461,375.- บาท
รวมเป็นเงินที่ก่อสร้างได้จริงทั้งสิ้น 496,946,327.20 บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ
ข. เนื้องานส่วนที่ยกเลิก ประกอบด้วย
1.8 ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จ้านวน 8 แห่ง เป็นเงิน
3,256,664.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ
ค. เนื้องานที่เพิ่มขึ้นใหม่ ประกอบด้วย
1.(1.8.1) ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.3
- สะพานเหล็กคนเดินข้าม (ความยาวสะพาน 8-10 เมตร) จ้านวน 5 แห่ง
เป็นเงิน 1,188,650.- บาท
- สะพานเหล็กคนเดินข้าม (ความยาวสะพาน 13-16 เมตร) จ้านวน 4 แห่ง
เป็นเงิน 1,203,840.- บาท
1.(1.8.2) ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.3A จ้านวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 249,330.- บาท
1.(1.12) ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. คนเดินข้าม ตามแบบเลขที่ SB.4A จ้านวน 2 แห่ง
เป็นเงิน 38,780.- บาท
4. ก่อสร้างทางเข้าวัดขจร ตามแบบเลขที่ WC.59-01 ความยาวประมาณ 175.00 เมตร
เป็นเงิน 2,542,940.- บาท
5. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืดเหล็ก ตามแบบเลขที่ SP.15002 ความยาวประมาณ 60.00 เมตร
เป็นเงิน 6,014,020.- บาท
6. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืด ตามแบบเลขที่ SP.1212-01 ความยาวประมาณ 230.00 เมตร
เป็นเงิน 11,185,900.- บาท
7. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (เข็มเดี่ยว) ตามแบบเลขที่ RB.140005-01 ความยาวประมาณ
60.00 เมตร เป็นเงิน 2,369,040.- บาท

-28. ก่อสร้างท่าน้้า ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ SC.1003-03 จ้านวน 5 แห่ง เป็นเงิน
1,566,800.- บาท
9. ก่อสร้างท่าน้้า ค.ส.ล. (คลองประเวศบุรีรมย์) วัดกระทุ่มเสือปลา ตามแบบเลขที่ SC.1003-04
จ้านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 694,760.- บาท
10. ก่อสร้างจุดพักขยะหน้าเขื่อน ค.ส.ล. (คลองประเวศบุรีรมย์) ตามแบบเลขที่
SC.1003-05 จ้านวน 44 แห่ง เป็นเงิน 4,165,400.- บาท
11. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืดเหล็ก ขนาด 125x400x60 กก./ม. ยาว 8.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 160.00 เมตร เป็นเงิน 7,766,850.- บาท
12. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืด ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.50 x 8.00 เมตร ความยาวประมาณ
210 เมตร เป็นเงิน 5,465,940.- บาท
รวมเป็นเงินที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นใหม่ทั้งสิ้น 44,452,250.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ
จากการเพิ่ม-ลดเนื้องาน งานก่อสร้างรายนี้ ท้าให้วงเงินค่าก่อ สร้างทั้งโครงการลดลงทั้งสิ้น
546,000,000 – 496,946,327.20 = 49,053,672.80 บาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาระยะเวลา
ก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เนื้องานตามสัญญาเดิม วงเงินค่าก่อสร้าง 546,000,000.- บาท วงเงินส่วนที่ท้าได้
ตามรูปแบบและสัญญาเดิม 496,946,327.20 บาท ค่าก่อสร้างลดลง 49,053,672.80 บาท ท้าให้เวลา
ก่อสร้างรวมทั้งโครงการลดลงเท่ากับ 49,053,672.80  546,000,000 x 840 = 75.47 วัน
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสัญญาเดิม รายละเอียดตามข้อ ค. คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจากแผนการปฏิบัติงานโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้้ากระทุ่มเสือปลาถึง บริเวณ
คลองขุนสกล ซึ่งเป็นเอกสารประกอบสัญญาจ้างงานนี้ ประกอบด้วย
- การเตรียมงาน คือ วัสดุคอนกรีต เหล็กเสริ ม และอื่นๆ ที่ต้องมีการทดสอบ ต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 28 วัน รวมทั้งการท้าหนังสือขอความเห็นชอบวัสดุต่างๆ จึงพิจารณาให้ 30 วัน
- งานก่อสร้างเนื้องานที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ 1(1.8.1) 1(1.8.2) 1(1.12) 4(4.1) – (4.11)
5(5.1) – (5.4) 6(6.1) – (6.4) 7(7.1) – (7.3) 8 9 10 11(11.1) – (11.2) 12(12.1) – (12.2)
ใช้เวลาก่อสร้าง 360 วัน
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามแผนปฏิบัติงานฯ และตามหลักวิชาช่างแล้ว ให้เวลาก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 390 วัน รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ
ดังนั้น เวลาที่ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเท่ากับเวลาในส่ว นที่ 2 ลบเวลาในส่วนที่ 1
เท่ากับ 390 – 75.47 = 314.53 วัน
สรุป (1) ราคาค่าก่อสร้างใหม่เป็นเงิน 541,398,577.20 บาท ลดจากราคาค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาเดิม 4,601,422.80 บาท
(2) ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 314 วัน

