ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงเขื่อนเรียงหินเดิมเป็นแบบเรียงหินพร้อมดาดท้องคลอง
คลองเปรมประชากร จากบริเวณถนนราชวิถีถึงบริเวณถนนศรีอยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองระบบคลอง ส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
75,170,000
บาท
3. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข
โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย
4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่
เป็นเงิน
บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1
5.2
5.3
5.4
6. รายชี่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งานปรับปรุงเขื่อนเรียงหินเดิมเป็นแบบเรียงหินพร้อมดาดท้องคลอง คลองเปรมประชากร
จากบริเวณถนนราชวิถีถึงบริเวณถนนศรีอยุธยา
..............................................................................

รายละเอียดเนื้องานที่ต้องเพิ่ม - ลด ดังนี้
ก. งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ABT.12250-01 เดิม 850 เมตร
ใหม่ 838 เมตร
ก.1 งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง Type A เดิม 790 เมตร เป็นเงิน 51,807,900.- บาท
ใหม่ 786 เมตร เป็นเงิน 51,522,530.- บาท (ลดเนื้องาน)
ก.2 งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง Type B เดิม 60 เมตร เป็นเงิน 4,683,720.- บาท
ใหม่ 52 เมตร เป็นเงิน 4,059,224.- บาท (ลดเนื้องาน)
ข. งานปรับปรุงเรียงหิน ตามแบบเลขที่ ABT.12250-01 เดิม 1,640 เมตร เป็นเงิน 8,300,590.- บาท
ใหม่ 1,820 เมตร เป็นเงิน 9,070,225.- บาท (เพิ่มเนื้องาน)
ค. งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ ABT.12250-01 เดิม 9 แห่ง เป็นเงิน 59,580.- บาท
ใหม่ 9 แห่ง เป็นเงิน 59,580.- บาท (เท่าเดิม)
ง. งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน ตามแบบเลขที่ ABT.07250-01 เดิม 3 แห่ง ใหม่ 2 แห่ง
ง.1 งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพานถนนราชวิถี เดิม 1 แห่ง ใหม่ 1 แห่ง
เป็นเงิน 1,819,527.- บาท (เท่าเดิม)
ง.2 งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพานเข้าสวนสัตว์ดุสิต เดิม 1 แห่ง เป็นเงิน 723,084.- บาท
ใหม่ ยกเลิก เป็นเงิน - บาท (ยกเลิกเนื้องาน)
ง.3 งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพานถนนศรีอยุธยา เดิม 1 แห่ง ใหม่ 1 แห่ง
เป็นเงิน 2,404,687.- บาท มีเนื้องานเพิ่มขึ้น ข้อ.5 โครงสร้างผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน
เดิม 71 เป็นเงิน 719,372.- บาท เมตร ใหม่ 80 เมตร เป็นเงิน 810,560.- บาท (เพิ่มเนื้องาน)
จ. งานปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เดิม 850 เมตร เป็นเงิน 5,462,100.- บาท
ใหม่ 830 เมตร เป็นเงิน 5,333,580.- บาท (ลดเนื้องาน)
รวมค่าก่อสร้างตามเนื้องานใหม่ทั้งสิ้น 74,299,353.- บาท
การคิดระยะเวลาที่ต้องเพิ่ม - ลด ตามเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการคิด
ระยะเวลาเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การคิดระยะเวลาที่ต้องหักออกจากสัญญากรณีมีเนื้องานลดลง โดยคิดค่างานจาก
วงเงินก่อสร้างที่ลดลง เทียบกับวงเงินค่าก่อสร้างเดิม คูณกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาเดิม มีดังนี้
1.1 วงเงิน ค่าก่อสร้างลดลง (ไม่รวมเนื้องานที่เพิ่มขึ้น ตามบัญชีเพิ่ม - ลดฯ (ข้อ ข.,ง.3)
เท่ากับ 73,438,530.- บาท วงเงินเดิม 75,170,000.- บาท รวมลดลง 1,731,470.- บาท
1.2 วงเงินค่าก่อสร้างเดิม 75,170,000.- บาท
1.3 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาเดิม เท่ากับ 200 วัน
ดังนั้น เวลาที่ต้องหักออกเท่ากับ (200 ÷ 75,170,000) x 1,731,470 เท่ากับ 4.60 วัน
ปัดเศษเป็น 5 วัน เพราะฉะนั้น ต้องหักระยะเวลาออกสัญญาเท่ากับ 5 วัน
/-2-

-2ส่วนที่ 2 การคิดระยะเวลาที่ต้องเพิ่มขึ้นจากสัญญากรณีต้องมีเนื้องานใหม่ที่เกิดจากการเพิ่ม - ลด
เนื้องานดังกล่าวข้างต้น จาเป็นต้องพิจารณาจากแผนงานก่อสร้างและขั้นตอนกระบวนการต่างๆ รวมถึงการ
เก็บวัสดุต่างๆ เพื่อทดสอบที่เป็นไปตามรูปแบบ ข้อกาหนดและสัญญา ดังนี้
2.1 การทดสอบวัสดุต่างๆ ระยะเวลา 28 วัน
2.2 งานปรับปรุงเรียงหิน ตามแบบเลขที่ ABT.12250-01 ความยาวประมาณ 180 เมตร
ระยะเวลา 30 วัน
2.3 โครงสร้างผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน ความยาวประมาณ 9 เมตร ระยะเวลา 7 วัน
(สามารถก่อสร้างพร้อมกับข้อ 2.2 ได้)
เมื่อนาเวลาก่อสร้างตามข้อ 2.1 ถึง 2.3 พิจารณาตามแผนงานก่อสร้างและตามหลักวิชาช่างแล้ว
รายละเอียดตามแผนการคิดระยะเวลาก่อสร้างที่แนบ พิจารณาแล้วต้องเพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง เท่ากับ 58 วัน
สรุป
1. วงเงินก่อสร้างใหม่เท่ากับ 74,299,353.- บาท ลดลงจากวงเงินเดิม 870,647.- บาท
2. ระยะเวลาที่ต้องเพิ่มขึ้น เท่ากับ 58 – 5 = 53 วัน

