
                ตารางรายละเอยีดราคาโครงการแยกทอ่สง่น ้าพรอ้มระบบกระจายน ้าเพือ่การเกษตร                                  
 ปรมิาณงาน : ทอ่ A-C ขนาด 1-400 ม. ชัน้ 15 ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 700 เมตร ทอ่ A-C ขนาด 1-300 ม. ชัน้ 15 ความยาวไมน่อ้ย

กวา่ 1,150 เมตร  
พรอ้มระบบ GATE VALVE ขนาด4" กระจายน ้าเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร จ านวน 18 แหง่ ตามแบบกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน

ก าหนด 
              สถานทีก่อ่สรา้ง : สถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นโนนศลิา หมู ่8 ต าบลทา่ใหญ ่อ าเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชยัภมู ิ
 ล าดับ รายการ หน่วย ปรมิาณ ราคาตอ่หน่วย เป็นเงนิ 

ที ่       คา่วัสดุ คา่แรง. (บาท) 

  ระบบสง่น ้า           

1 งานดนิ           

  ดนิขดุวางทอ่ 
ลบ.
ม.  2,775  -              29  

      
80,475.00  

  ดนิถมกลับ 
ลบ.
ม.  1,850  -              37  

      
68,450.00  

  งานรือ้ทอ่สง่น ้าซเีมนตใ์ยหนิเดมิ (เหมาจ่าย) แหง่        1  -       15,000  
      
15,000.00  

  รวม 
ลบ.
ม.       

    
163,925.00  

2 ทอ่เหล็กสามทาง           

  ขนาด 0.40 เมตร แหง่        1      5,500             500  
       
6,000.00  

  บล็อคคอนกรตี ขนาด 1*1*1 เมตร แหง่        2      1,500             500  
       
4,000.00  

  รวม ชดุ        3      
      
10,000.00  

3 ประตรูะบายอากาศ (AIR VALVE) 2"           

  ส าหรับทา่ซเีมนตใ์ยหนิ           

  ขนาดทอ่ 0.40 เมตร แหง่        3  
   
13,500             550  

      
42,150.00  

  ขนาดทอ่ 0.30 เมตร แหง่        3  
   
12,500             500  

      
39,000.00  

  รวม แหง่       
      
81,150.00  

4 ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิรับแรงดัน (AC) ชัน้ 15           

  ขนาด 400 mm. เมตร     700      1,150               85  
    
864,500.00  

  ขนาด 300 mm. เมตร  1,150         850               55  
 
1,040,750.00  

  ชดุขอ้ตอ่พรอ้มแหวนยาง ชดุ     370         420               80  
    
185,000.00  

  งานทรายรองทอ่ซเีมนตใ์ยหนิรับแรงดัน 
ลบ.
ม.  -   -   -   -  

  คา่ขนสง่ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิรับแรงดัน (AC) ชัน้ 15 เมตร  1,850         100    
    
185,000.00  

  รวม เมตร  1,850      
 
2,275,250.00  

5 งานวางทอ่ลอดถนน           

  ทอ่ปลอก คสล. ขนาด 0.80 เมตร เมตร       10      2,500          1,000  
      
35,000.00  

  บล็อคคอนกรตี ขนาด 1*1*1 เมตร แหง่        2      1,500             500  

       

4,000.00  

  รวม         
      
39,000.00  

6 GATE VALVE           

  ขนาดทอ่ 0.40 เมตร แหง่        2  
   
40,000          2,850      85,700.00  

  ขนาดทอ่ 0.30 เมตร แหง่        1  
   
33,000          2,540  

      
35,540.00  



  ขนาด 4" แหง่       18  
   
22,200             950  

    
416,700.00  

  รวม               6,340  
    
537,940.00  

7 งานวางทอ่ลอดทางหลวงแผน่ดนิ           

  ทอ่ปลอกเหล็ก ขนาด 0.70 เมตร เมตา       5,600          9,000    

  บล็อกคอนกรตี ขนาด 1.30*1.30*1.30 เมตร แหง่       4,400          1,150    

  รวม           

8 ทอ่เหล็กลดขนาด           

  ขนาด 0.40 เมตร ลด 0.30 เมตร ชดุ        1      3,200             300  
       
3,500.00  

  ขนาด 0.30 เมตร ชดุ       2,540             200    

  รวม ชดุ         

9 บอ่พักน ้า     
 
125,000          5,500  

       
3,500.00  

  รวม           

10 ขอ้ตอ่ GIBAULT           

  ขนาด 0.50 เมตร ชดุ        2      4,500    
       
9,000.00  

  ขนาด 0.40 เมตร ชดุ        1      3,500    
       
3,500.00  

  รวม ชดุ       
      
12,500.00  

11 ขอ้โคง้งอเหล็กพรอ้มแทง่คอนกรตี           

  ขนาด 0.40 เมตร 22.5 องศา แหง่        5      8,600             250  
      
44,250.00  

  ขนาด 0.30 เมตร 22.5 องศา แหง่        6      4,500             200  
      
28,200.00  

  รวม แหง่       11      
      
72,450.00  

12 ป้ายโครงการ ป้าย        1      2,400    
       
2,400.00  

  รวม ป้าย        1      

       

2,400.00  

  รวมคา่วัสดแุละคา่แรงอืน่ ๆ          
 
3,198,115.00  

                                             ประธานกรรมการ.............................. 
                                                              (นายสวัสดิ ์ จุลนันท)์ 

                                              
  

                        กรรมการ.............................                            กรรมการ................................ 

                      (นายเกรยีงศักดิ ์ สน่ันนาร)ี                                    (นายนพดล  พลธรรม) 

 

       

 

 

 

 



 

รายละเอยีดราคา 

 สว่นราชการ : องคก์ารบรหิารสาวนต าบลทา่ใหญ ่อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภมู ิ

 ประเภทงาน : งานสะพานและทอ่เหลีย่ม 

ปรมิาณงาน  : ทอ่ A-C ขนาด 1-400 ม. ชัน้ 15 ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 700 เมตร  

ทอ่ A-C ขนาด 1-300 ม. ชัน้ 15 ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 1,150 เมตร  

  สถานมรากอ่สรา้ง : สถานสีบูน ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นโนนศลิา หมู ่8 ต าบลทา่ใหญ ่อ าเภอหนองบวัแดง จังหวดัชยัภมู ิ
ล าดบั
ที ่

รย่การ คา่วสัดแุละคา่แรง 
FACTOR 
F 

คา่กอ่สรา้งทัง้หมด 
หมาย
เหต ุ

    รวมเป็นเงนิ (บาท)   รวมเป็นเงนิ (บาท)   

1 ประเภทงานอาคาร - - -   

2 ประเภทงานถนน - - -   

3 ประเภทงานชลประทาน - - -   

4 ประเภทงานสะพานและทอ่เหลีย่ม        3,198,115.00  1.2509        4,000,522.05    

            

  เงือ่นไข         

    เงนิจา่ยลว่งหนา้        0 %         

    ดอกเบีย้เงนิกู ้          7%         

    หกัเงนิประกนัผลงาน   0 %         

    ภาษีมลูคา่เพิม่          7 %         

สรปุ รวมคา่กอ่สรา้งเป็นเงนทัง้สิน้ 
 

              4,000,522    

  คดิเป็นเงนิประมาณเพยีง                 4,000,000    

  ตวัอกัษร                 (-สีล่า้นบาทถว้น-)         

  ขนาดหรอืเนือ้ที ่- ตร.ม.         

  เฉลีร่าคาประมาณ - บาท/ตร.ม.         

 

                                      ประธานกรรมการ.............................. 
                                                              (นายสวัสดิ ์ จุลนันท)์ 

    
   

                        กรรมการ.............................                                           กรรมการ................................ 

                              (นายเกรยีงศกัดิ ์ สน่ันนาร)ี                                                                (นายนพดล  พลธรรม) 

  
      

 

 

 

 


