
 
รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

งานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง 
และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามค้าแหง ไปทางประตูระบายน้้าคลองสอง

สายใต้ 
.............................................................................. 

 
 รายละเอียดเนื้องานส่วนที่เปลี่ยนแปลง เนื้องานส่วนที่ยกเลิก และเนื้องานส่วนที่เพ่ิมขึ้นใหม่  
ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รูปแบบ เนื้องาน ราคา และระยะเวลาก่อสร้าง ดังนี้ 
  (1) เนื้องานส่วนที่ก่อสร้างได้จริงตามรูปแบบ รายการ และสัญญาเดิม 
  ก. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605-04 ความยาว
ประมาณ 4,850 เมตร ข้อ 1-7 เป็นเงิน 117,010,387.90 บาท 
  ข. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.181806-05 ความยาว
ประมาณ 34,520 เมตร ข้อ 1-10, ข้อ 13-14 และข้อ 16-17 เป็นเงิน 1,264,825,524.90 บาท 
  ค. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 45,840 เมตร ข้อ 1-7 
เป็นเงิน 52,098,076.80 บาท 
  ง. งานติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จ้านวน 906 แห่ง เป็นเงิน 
1,591,334.64 บาท 
  จ. ก่อสร้างประตูระบายน้้า จ้านวน 1 แห่ง ข้อ 1 -3, ข้อ 7.2-7.4 และข้อ 8-13 
เป็นเงิน 3,378,611.25 บาท 
 รวมเป็นเงินที่ก่อสร้างได้จริงทั้งสิ้น 1,438,903,935.49 บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
 (2)  เนื้องานส่วนที่ยกเลิก ประกอบด้วย 
  จ. ก่อสร้างประตูระบายน้้า จ้านวน 1 แห่ง ข้อ 4-6 และข้อ 7.1 เป็นเงิน 2,759,677.20 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
 รวมเป็นเงินส่วนที่ยกเลิกท้ังสิ้น 2,759,677.20 บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
 

 (3) เนื้องานส่วนที่เพ่ิมข้ึนใหม่ ประกอบด้วย 
  ข. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.181806-05 ความยาว
ประมาณ 34,520 เมตร ข้อ 11-12, ข้อ 15 และข้อ 18 เป็นเงิน 4,832,000.- บาท รายละเอียดตาม
บัญชีฯ ที่แนบ 
  ฉ. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืด ค.ส.ล. ขนาด 0.30x0.50x12.00 เมตร ตามแบบเลขที่ 
SP.1212-02 ความยาวประมาณ 150 เมตร ข้อ 1-2 เป็นเงิน 11,799,000.- บาท รายละเอียดตาม
บัญชีฯ ที่แนบ 
  ช. ก่อสร้างบ่อสูบน้้า จ้านวน 1 แห่ง ข้อ 1.1 -1.9 เป็นเงิน 1,351,884. - บาท 
รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ฌ. ก่อสร้างท่าน้้า ตามแบบเลขที่ SC.1003-03 จ้านวน 6 แห่ง เป็นเงิน 1,358,760.- บาท 
รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ญ. ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าว จ้านวน 1 แห่ง ข้อ 1-11 เป็นเงิน 519,912.44 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
 

ฎ. ก่อสร้าง... 
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  ฎ. ก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ AB.16004-01 ความยาวประมาณ 700 เมตร 
ข้อ 1-4 เป็นเงิน 18,491,360.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ฐ. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืด ตามแบบเลขที่ SP.161600 ความยาวประมาณ 20 เมตร 
ข้อ 1-3 เป็นเงิน 4,255,500.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ฑ. เสริมหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 5,000 เมตร เป็นเงิน 
23,600,000.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ฒ. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืดเหล็ก ตามแบบเลขที่ SP.181800 ความยาวประมาณ 430 เมตร 
ข้อ 1-5 เป็นเงิน 104,195,020.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ณ. ก่อสร้างเขื่อนเข็มพืดเหล็ก ตามแบบเลขที่ SP.181800-01 ความยาวประมาณ 
140 เมตร ข้อ 1-3 เป็นเงิน 33,244,300.- บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
  ด. ก่อสร้างประตูระบายน้้า จ้านวน 1 แห่ง ข้อ 1-4 เป็นเงิน 2,418,991.03 บาท 
 รวมเป็นเงินที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้นใหม่ทั้งสิ้น 206,066,727.47 บาท รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
 จากการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้้า คลองลาดพร้าว 
คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามค้าแหงไปทาง
ประตูระบายน้้าคลองสองสายใต้ รายนี้มีวงเงินค่าก่อสร้างลดลงทั้งสิ้น 1,645,000,000 – 1,644,970,662.96 = 
29,337.04 บาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาระยะเวลาก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เนื้องานตามสัญญาเดิม วงเงินค่าก่อสร้าง 1,645,000,000.- บาท วงเงินส่วนที่ท้าได้
ตามรูปแบบและสัญญาเดิม 1,438,903,935.49 บาท ค่าก่อสร้างลดลง 206,096,064.51 บาท ท้าให้
เวลาก่อสร้างรวมทั้งโครงการลดลงเท่ากับ 206,096,064.51 ÷ 1,645,000,000 x 1,260 = 157.86 วัน  
 ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาก่อสร้างเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากสัญญาเดิม รายละเอียดตามข้อ ค. คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจากแผนการปฏิบัติงานโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ 
จากบริเวณเข่ือนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามค้าแหงไปทางประตูระบายน้้าคลองสองสายใต้ ซึ่งเป็นเอกสาร
ประกอบสัญญาจ้างงานนี้ ประกอบด้วย 
 - การเตรียมงาน คือ วัสดุคอนกรีต เหล็กเสริม และอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการทดสอบ ต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 28 วัน รวมทั้งการท้าหนังสือขอความเห็นชอบวัสดุต่าง ๆ จึงพิจารณาให้ 30 วัน 
 - งานก่อสร้างเยื้องานที่เพ่ิมข้ึน ตามข้อ ข.(11-12,15,18), ฉ.(1-2), ช.(1.1-1.9), ฌ.(1), 
ญ.(1-11), ฎ.(1-4), ฐ.(1-3), ฑ., ฒ.(1-5), ณ.(1-3), ด.(1-4) ใช้เวลาก่อสร้าง 290 วัน 
 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามแผนปฏิบัติงานฯ และตามหลักวิชาช่างแล้ว ให้เวลาก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 320 วัน รายละเอียดตามบัญชีฯ ที่แนบ 
 ดังนั้น เวลาที่ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาก่อสร้างเพ่ิมขึ้นเท่ากับเวลาในสวนที่ 2 ลบเวลาในส่วนที่ 1 
เท่ากับ 320 – 157.86 = 162.14 วัน และเงินค่าก่อสร้างใหม่เท่ากับ 1,438,903,935.49 + 
206,066,727.47 = 1,644,970,662.96 บาท 
 สรุป  (1) ราคาค่าก่อสร้างใหม่เป็นเงิน 1,644,970,662.96 บาท ลดจากราคาค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาเดิม 1,645,000,000.- บาท  
  (2) ระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 162 วัน 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
 1. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน ้า คลองลาดพร้าว 
      คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณ 
      เขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า – รามค้าแหง ไปทางประตูระบายน ้า 
      คลองสองสายใต้ 
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองระบบคลอง ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร 
 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    1,645,000,000   บาท 
 3. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข 
  โดยสังเขป   รายละเอียดแนบท้าย 
 4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่             -                เป็นเงนิ            -               บาท 
 5. บัญชีประมาณราคากลาง  
  5.1       - 
  5.2  
  5.3  
  5.4 
 6. รายชี่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
  6.1         - 
  6.2         - 
  6.3   
  6.4   
  6.5   
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