
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
 1. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณ 
      ประตูระบายน ้าหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต  
      จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง 
       
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองระบบคลอง ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร 
 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    749,000,000   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   
 
 



 
รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้้าหนองจอกถึงสุดเขต กทม.   
และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง 

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

 รายละเอียดเนื้องานที่ต้องเพ่ิม - ลด ดังนี้  

 ก. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.181806-01 ความยาวเดิม 
20,000 เมตร ใหม่ 17,813 เมตร 
  ก.1 เสาเขื่อนขนาด I - 0.40x0.45x18.00 เมตร ปริมาณเดิม 13,366 ต้น ปริมาณ
ใหม่ 11,998 ต้น เป็นเงิน 222,230,435.42 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.2 เสาสมอขนาด I – 0.35x0.35x18.00 เมตร ปริมาณเดิม 13,366 ต้น ปริมาณ
ใหม่ 11,994 ต้น เป็นเงิน 208,483,666.02 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.3 แผงกันดิน ค.ส.ล. ปริมาณเดิม 19,998 ช่อง ปริมาณใหม่ 11,945 ช่อง เป็นเงิน 
61,326,346.70 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.4 คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ปริมาณเดิม 20,000 เมตร ปริมาณใหม่ 
17,813 เมตร เป็นเงิน 43,921,335.97 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.5 คานทับหลังสมอ ปริมาณเดิม 13,366 แห่ง ปริมาณใหม่ 11,879 แห่ง เป็นเงิน 
34,606,377.96 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.6 ขุดลอกคลอง ปริมาณเดิม 20,000 เมตร ปริมาณใหม่ 15,602 เมตร เป็นเงิน 
34,385,715.86 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.7 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงขนาด 0.15x2.00 เมตร ปริมาณเดิม 802 ต้น ปริมาณใหม่ 
358 ต้น เป็นเงิน 59,249.-บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.8 ราวเหล็กกันตกความสูง 0.80 เมตร ปริมาณเดิม 9,850 เมตร ปริมาณใหม่ 7,986 
เมตร เป็นเงิน 6,069,120.42 บาท (ลดเนื้องาน) 
  ก.9 ผนังกั้นน้้า ค.ส.ล. ปริมาณเดิม 10,150 เมตร ปริมาณใหม่ 8,423 เมตร เป็นเงิน 
19,203,766.16 บาท (ลดเนื้องาน) 
 ข. ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง ตามแบบเลขที่ SB.3 ปริมาณเดิม 9 แห่ง ปริมาณ
ใหม่ 9 แห่ง  
  ข.1 สะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง ปริมาณเดิม 9 แห่ง ปริมาณใหม่ 9 แห่ง เป็นเงิน 
2,189,119.86 บาท (เท่าเดิม) 
 ค. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 ปริมาณเดิม 400 แห่ง ปริมาณใหม่ 358 
แห่ง  
  ค.1 บันไดเหล็กหน้าเขื่อน ปริมาณเดิม 400 แห่ง ปริมาณใหม่ 358 แห่ง เป็นเงิน 
1,027,825.16 บาท (ลดเนื้องาน) 
 ง. เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบึงฝรั่ง ตามแบบเลขที่ RB.181806-03 
ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 56 เมตร (เนื้องานใหม่) 
  ง.1 เสาเข็มขนาด I – 0.40x0.45x18.00 เมตร ปริมาณเดิม - ต้น ปริมาณใหม่ 38 ต้น 
เป็นเงิน 1,425,017.86 บาท (เนื้องานใหม่) 
  ง.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 56 เมตร เป็นเงิน 
10,094,392.- บาท (เนื้องานใหม่) 
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 จ. เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองแสนแสบ ตามแบบเลขที่ RB.181806-03  
ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 90 เมตร (เนื้องานใหม่) 
  จ.1 เสาเข็มขนาด I – 0.40x0.45x18.00 เมตร ปริมาณเดิม - ต้น ปริมาณใหม่ 61 ต้น 
เป็นเงิน 2,287,528.67 บาท (เนื้องานใหม่) 
  จ.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 90 เมตร เป็น
เงิน 16,981,614.-บาท (เนื้องานใหม่) 
 ฉ. เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองนครเนื่องเขต (มัสยิดนูรุ้ลยะกีน) ตามแบบ
เลขที่ RB.181806-03  ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 140 เมตร (เนื้องานใหม่) 
  ฉ.1 เสาเข็มขนาด I – 0.40x0.45x18.00 เมตร ปริมาณเดิม - ต้น ปริมาณใหม่ 94 ต้น 
เป็นเงิน 3,525,044.18 บาท (เนื้องานใหม่) 
  ฉ.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 140 เมตร เป็น
เงิน 31,544,975.-บาท (เนื้องานใหม่) 
 ช. เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองนครเนื่องเขต (รร.นีลราษฎร์อุปถัมภ์) ตาม
แบบเลขที่ RB.181806-03 ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 80 เมตร (เนื้องานใหม่) 
  ช.1 เสาเข็มขนาด I – 0.35x0.35x18.00 เมตร ปริมาณเดิม - ต้น ปริมาณใหม่ 81 ต้น 
เป็นเงิน 2,179,692.99 บาท (เนื้องานใหม่) 
  ช.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 80 เมตร เป็น
เงิน 13,783,808.-บาท (เนื้องานใหม่) 
 ญ. จุดบรรจบ ตามแบบเลขที่ IS-2020-01 ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 295 เมตร 
(เนื้องานใหม่) 
  ญ.1 เข็มพืด คอร. ขนาด 0.20x0.50 เมตร ความยาว 8 เมตร ปริมาณเดิม - แผ่น 
ปริมาณใหม่ 1,180 แผ่น เป็นเงิน 19,297,979.60 บาท (เนื้องานใหม่) 
  ญ.2 คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 295 เมตร 
เป็นเงิน 3,946,748.95 บาท (เนื้องานใหม่) 
  ญ.3 งานถมกระสอบคอนกรีตแห้ง ปริมาณเดิม - เมตร ปริมาณใหม่ 295 เมตร เป็นเงิน 
3,287,232.20 บาท (เนื้องานใหม่) 
 ฐ. สะพานข้ามคลอง ตามแบบเลขที่ D.2003 ปริมาณเดิม - แห่ง ปริมาณใหม่ 3 แห่ง       
เป็นเงิน 6,038,469.36 บาท (เนื้องานใหม่) 
 ฑ. บันไดท่าน้้า ตามแบบเลขที่ SP-2020 ปริมาณเดิม - แห่ง ปริมาณใหม่ 3 แห่ง เป็นเงิน 
1,089,379.65 บาท (เนื้องานใหม่) 
 รวมค่าก่อสร้างตามเนื้องานใหม่ทั้งสิ้น 748,984,840.99 บาท 
 การคิดระยะเวลาที่ต้องเพ่ิม - ลด ตามเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการ
คิดระยะเวลาเป็น 2 ส่วน  
  ส่วนที่ 1 การคิดระยะเวลาที่ต้องหักออกจากสัญญากรณีมีเนื้องานลดลง โดยคิดค่างานจาก
วงเงินก่อสร้างที่ลดลง เทียบกับวงเงินค่าก่อสร้างเดิม คูณกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาเดิม มีดังนี้ 
     1.1 วงเงินค่าก่อสร้างลดลง (ไม่รวมเนื้องานที่เพ่ิมขึ้น ตามบัญชีเพ่ิม - ลดฯ (ข้อ ง.
,จ. ,ฉ. ,ช . ,ญ.) เท่ากับ 633,502,958.53 บาท วงเงินเดิม 749,000,000. - บาท รวมลดลง 
115,497,041.47 บาท  
     1.2 วงเงินค่าก่อสร้างเดิม 749,000,000.- บาท 
     1.3 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาเดิม เท่ากับ 1,500 วัน 
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  ดังนั้น เวลาที่ต้องหักออกเท่ากับ (1,500 ÷ 749,000,000) x 115,497,041.47 
เท่ากับ 231.30 วัน ปัดเศษเป็น 231 วัน เพราะฉะนั้น ต้องหักระยะเวลาออกจากสัญญาเท่ากับ 231 วัน 

  ส่วนที่ 2 การคิดระยะเวลาที่ต้องเพ่ิมขึ้นจากสัญญากรณีต้องมีเนื้องานใหม่ที่เกิดจากการเพ่ิม - ลด
เนื้องานดังกล่าวข้างต้น จ้าเป็นต้องพิจารณาจากแผนงานก่อสร้างและขั้นตอนกระบวนการต่างๆ รวมถึงการ
เก็บวัสดุต่างๆ เพ่ือทดสอบท่ีเป็นไปตามรูปแบบ ข้อก้าหนดและสัญญา ดังนี้  
     2.1 การทดสอบวัสดุต่างๆ ระยะเวลา 28 วัน 
     2.2 เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบึงฝรั่ง ความยาวประมาณ 56 เมตร 
ระยะเวลา 70 วัน 
     2.3 เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองแสนแสบ ความยาวประมาณ 
90 เมตร ระยะเวลา 94 วัน 
     2.4 เสริมความแข็งแรงเข่ือน ค.ส.ล. บริเวณคลองนครเนื่องเขต (มัสยิดนูรุ้ลยะกีน) 
ความยาวประมาณ 140 เมตร ระยะเวลา 134 วัน 
     2.5 เสริมความแข็งแรงเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองนครเนื่องเขต (โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์) 
ความยาวประมาณ 80 เมตร ระยะเวลา 57 วัน 
     2.6 จุดบรรจบ ความยาวประมาณ 295 เมตร ระยะเวลา 100 วัน 
     2.7 สะพานข้ามคลอง จ้านวน 3 แห่ง ระยะเวลา 170 วัน 
     2.8 บันไดท่าน้้า จ้านวน 3 แห่ง ระยะเวลา 80 วัน    
 เมื่อน้าเวลาก่อสร้างตามข้อ 2.1 ถึง 2.8 พิจารณาตามแผนงานก่อสร้างและตามหลักวิชาช่างแล้ว  
มีเนื้องานบางอย่างสามารถท้างานพร้อมกันได้ รายละเอียดตามแผนการคิดระยะเวลาก่อสร้างที่แนบ พิจารณา
แล้วต้องเพ่ิมระยะเวลาก่อสร้าง เท่ากับ 733 วัน 
  สรุป 
    1. วงเงินก่อสร้างใหม่เท่ากับ 748,984,840.99 บาท ลดลงจากวงเงินเดิม 15,159.01 บาท 
  2. ระยะเวลาที่ต้องเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 733 – 231 = 502 วัน 

 
 

 


	ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ และราคากลาง
	รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

