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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

1 ประเภทงานอาคาร
1.1 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์

1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 0.80       ลบ.ม.
1.2 ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.04       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 5.28       ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 4.22       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 1.32       กก.
3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.04       ลบ.ม.
3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.29       ลบ.ม.
4. งานเหล็ก
4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด  6 มม. 6.71       กก.
4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด  12 มม. 65.04     กก.
4.3 ลวดผูกเหล็ก 2.10       กก.
4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50*50*3.2 มม. 79.00     เมตร
4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50*25*3.2 มม. 24.00     เมตร
4.6 เพลทเหล็ก ขนาด 150*150*6 มม. 16.00     แผ่น

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

4.7 น็อตพร้อมสกรู ขนาด  
1/2 นิ ว L = 200 32.00     ชุด

5. งานทาสี
5.1 งานทาสีกันสนิม 38.80     ตร.ม.
5.2 งานทาสีน ้ามัน 38.80     ตร.ม.

1.2 งานรั ว
1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 1.69       ลบ.ม.
1.2 ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.07       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 11.22     ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 8.97       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 2.80       กก.
3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.07       ลบ.ม.
3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.61       ลบ.ม.
4. งานเหล็ก
4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด  6 มม. 14.27     กก.
4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด  12 มม. 138.22    กก.
4.3 ลวดผูกเหล็ก 4.50       กก.

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

4.4 ท่อเหล็กด้า  2 นิ ว หนา 3 มม. 20.00     เมตร

4.5 ท่อเหล็กด้า  11/2 นิ ว หนา 3 มม. 104.00    เมตร

4.6 ลวดตาข่ายแบบถัก แบบตาข่ายส่ีเหล่ียมจัตุรัส 2 นิ ว (เบอร์11) 33.68     ตร.ม.
4.7 เพลทเหล็ก ขนาด 150*150*6 มม. 34.00     แผ่น
4.8 J Bolt M10*200 มม. 68.00     ตัว
4.9 เพลทเหล็ก ขนาด 40*40*6 มม. 128.00    แผ่น
4.10 น็อตพร้อมสกรู ขนาด  3/8 นิ ว 64.00     ชุด
5. งานทาสี
5.1 งานทาสีกันสนิม 35.99     ตร.ม.
5.2 งานทาสีน ้ามัน 35.99     ตร.ม.

1.3 งานฐานรากหอถังสูง(แชมเปญ)แบบมีเข็ม
1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 14.40     ลบ.ม.
1.2 ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.48       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 10.40     ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 8.32       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 2.60       กก.

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3



4/12

งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.48       ลบ.ม.
3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 8.40       ลบ.ม.
4. งานเหล็ก
4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด  12 มม. 260.75    กก.
4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด  16 มม. 521.26    กก.
4.3 ลวดผูกเหล็ก 23.40     กก.
4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาด  25 มม. ยาว 1.10 ม. 12.00     ตัว
5. งานเสาเข็ม
5.1 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22*0.22*6 ม. 25.00     ต้น
5.2 ค่าตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 25.00     ต้น

1.4 การประสานท่อภายในระบบ
1. งานอุปกรณ์ท่อ
 - ท่อ GS ประเภทท่ี 2 สีน ้าเงิน ขนาด  3 นิ ว 24.00     เมตร
 - ท่อ GS ประเภทท่ี 2 สีน ้าเงิน ขนาด  4 นิ ว 24.00     เมตร
 - ท่อ PVC. ขนาด  3 นิ ว ชั น 13.5 ปลายเรียบ 39.00     เมตร
 - ข้อต่อตรง GS ขนาด  3 นิ ว 3.00       ท่อน
 - ข้อต่อตรง GS ขนาด  4 นิ ว 3.00       ท่อน
 - ข้อต่อตรง PVC ขนาด  3 นิ ว ชั น 13.5 10.00     อัน

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

 - ข้องอ GS 90 องศา ขนาด  3 นิ ว 16.00     อัน
 - ข้องอ GS 90 องศา ขนาด  4 นิ ว 4.00       อัน
 - สามทาง GS ขนาด  3*3*3 นิ ว 4.00       อัน
 - สามทาง GS ขนาด  4*4*4 นิ ว 1.00       อัน
 - ข้อลด GS ขนาด  4*3 นิ ว 1.00       อัน
 - หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด  4 นิ ว 2.00       อัน
 - ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด  3 นิ ว 7.00       ชุด
 - ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด  4 นิ ว 2.00       ชุด
 - ประตูน ้าGlobe Valve(แบบพ่วงมาลัย) ขนาด  4 นิ ว 1.00       ชุด
 - ประตูน ้าเหล็กหล่อ หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
 - เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด  3 นิ ว 2.00       ชุด
 - นิปเป้ิล(GS) ขนาด  4 นิ ว 3.00       อัน
 - ยูเน่ียน(GS) ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
 - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด  4 นิ ว 8.00       อัน
 - ชุดน็อตยึดหน้าจาน ขนาด  4 นิ ว 8.00       ชุด
 - ประเก็นยาง ขนาด  4 นิ ว 8.00       อัน
 - Y-Strainers หน้าจานเหล็กหล่อ  4 นิ ว 2.00       อัน
 - มาตรวัดน ้า ชนิด 2 ชั น หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

2. ตอม่อ คสล. รับท่อน ้าดิบ
 2.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.27       ลบ.ม.
 2.2 เหล็กเสริม RB ขนาด  6 มม. 13.35     กก.
 2.3 เหล็กเสริม DB ขนาด  12 มม. 65.32     กก.
 2.4 แคล้มจับท่อ 2.00       อัน
3. พื น คสล. ในบริเวณโครงการ
 3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) -        ลบ.ม.
 3.2 เหล็กเสริม RB ขนาด  9 มม. -        กก.

1.5 การประสานท่อระบบส่งน ้าดิบ จุดปล่อยน ้า 20 จุด
 - ดินขุดวางท่อพร้อมฝังกลบ 150.00    ลบ.ม.
 - ท่อ PVC ขนาด  4 นิ ว ชั น 8.5 ปลายเรียบ 1,000.00 เมตร
 - ท่อ PVC ขนาด  2 นิ ว ชั น 8.5 ปลายเรียบ 30.00     เมตร
 - ข้อต่อตรง PVC ขนาด  4 นิ ว 250.00    ท่อน
 - สามทางลด PVC ขนาด ขนาด  4*2*4 นิ ว 20.00     อัน
 - ข้องอ PVC ขนาด  2 นิ ว 40.00     อัน
 - ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
 - งานหินย่อย ปรับพื นท่ี 5.40       ลบ.ม.
 - พื นคอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 1.20       ลบ.ม.
 - เหล็กเสริม RB ขนาด  9 มม. 85.20     กก.
 - ประตูน ้า PVC ขนาด  2 นิ ว 20.00     อัน

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

 - หลักโค้ง คสล. 20.00     ชุด
1.6  ป้ายช่ือโครงการ

1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 0.40       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 7.20       ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 5.76       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 1.80       กก.
3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.25       ลบ.ม.
3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.27       ลบ.ม.
4. งานเหล็ก
4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด  6 มม. 7.95       กก.
4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด  12 มม. 46.46     กก.
4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ 1.00       ชุด
4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี 4.00       ชุด
4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" 0.80       ม.

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

1.7 ป้ายแนะน้าโครงการ
1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 0.40       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 3.20       ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 2.56       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 0.80       กก.
3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.25       ลบ.ม.
3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.10       ลบ.ม.
4. งานเหล็ก
4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด  6 มม. 3.43       กก.
4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด  9 มม. 15.37     กก.
4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ 1.00       ชุด
4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี 4.00       ชุด
4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" 0.80       ม.

1.8 การทดสอบน ้าหนักบรรทุกของดิน
 - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) 1.00       จุด

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

1.9 งานประตูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve) 1 จุด
1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 0.10       ลบ.ม.
1.2 กรวด 0.05       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 0.24       ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 0.19       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 0.06       กก.
3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.02       ลบ.ม.
4. งานเหล็ก
4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด  6 มม. 2.10       กก.
5. งานผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่นฉาบปูน
5.1 ผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่น 0.90       ตร.ม.
5.2 ฉาบปูนเรียบ 2.20       ตร.ม.
6. งานอุปกรณ์ท่อ

6.1 ท่อ GS ขนาด  1/2 นิ ว 1.00       เมตร

6.2 ชุดประตูน ้าระบายอากาศอัตโนมัติ ขนาด  1/2 นิ ว 1.00       ชุด

6.3 ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด   1/2 นิ ว 1.00       ชุด

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

6.4 รัดแยก เหล็กหล่อ ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
1.10 งานประตูระบายตะกอน ( Blow off valve) 1 จุด

1. งานดิน
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 0.50       ลบ.ม.
2. งานแบบหล่อ
2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 0.34       ตร.ม.
2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 0.27       ลบ.ฟ.
2.3 ตะปู 0.08       กก.
3. งานคอนกรีต
3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) 0.06       ลบ.ม.
4. งานอุปกรณ์ท่อ
4.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด  4 นิ ว 1.00       เมตร
4.2 ประตูน ้าใต้ดิน ขนาด  4 นิ ว (รวมหลอดกันดิน หีบกุญแจ) 1.00       ชุด
4.3 ฝาปิดเหล็กหล่อ 1.00       อัน
4.4 ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน  ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
4.5 ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน  ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
4.6 ท่อสั นเหล็กหล่อ ขนาด  4 นิ ว หน้าจาน 2 ด้าน 1.00       อัน
4.7 สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด  4 นิ ว 1.00       อัน
4.8 ชุดน็อตยึดหน้าจาน ขนาด  4 นิ ว 2.00       ชุด

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

4.9 ประเก็นยาง ขนาด  4 นิ ว 2.00       อัน
2 งานครุภัณฑ์จัดซื อ

2.1 ค่าจัดหาและติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์
 - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ 16.00     แผง

2.2 ค่าจัดหาและติดตั งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ส้าหรับระบบสูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 - เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าส้าหรับแปลงไฟฟ้า 2.00       เคร่ือง
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.00       ตู้
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อาทิ
Surge protector  Float Switch
Lighting Surge protector ขนาด 1,000 VDC.
VDC Brecker

2.3 ค่าจัดหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้าผิวดิน แบบ Multistage สูบน ้าได้ 100 ลบ.ม./วัน ท่ีความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร
 - เคร่ืองสูบน ้าผิวดินแบบ Multistage 2.00       เคร่ีอง
สูบปริมาณน ้าได้ 100 ลบ.ม./วัน ท่ีความสูงไม่น้อยกว่า 30 ม.

2.4 ค่าจัดหาและติดตั งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน
 - กรองเกษตร ขนาด  3 นิ ว 2.00       อัน

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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งานก่อสร้าง  โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าห้วยต้าย บ้านต้าย  หมู่ท่ี  12 ต้าบลโพนจาน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3     กรมทรัพยากรน ้า

รวม
ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ้านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

สรุปรายการราคางานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วย : บาท

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย

2.5 ค่าจัดหาและติดตั งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
 - หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 1.00       ชุด
พร้อมอุปกรณ์ เพรชเชอร์สวิทช์ ลูกลอย และบันได
และงานทาสีหอถังสูงแชมเปญ

2.6 ค่าจัดหาและติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell
 - ค่าจัดหาและติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) 4.00       แห่ง
 ระบบSolarcell

ตัวอักษร
 - ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ตรวจสอบปริมาณงานตามตารางให้ตรงกับปริมาณงานของราคากลาง โดยยึดปริมาณงานตามราคากลางเท่านั น

รวมเป็นเงินทั งสิ น

 โครงการระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลาง สทภ.3
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