
แบบ ปร.6

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

    ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจักราช  จังหวดันครราชสีมา

ประเภท ระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่ 

เจา้ของอาคาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน

สถานท่ีก่อสร้าง บา้นหวัละเลิง   หมู่ท่ี  6  ต.หินโคน  อ.จกัราช  จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  ส านกับริหารจดัการน ้า

แบบเลขท่ี 1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมดว้ยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทัว่ไป และ.................

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4                     จ านวน แผ่น 

เม่ือวนัท่ี 3ธ.ค.58

ล าดบัท่ี รายการ       ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง+F หมายเหตุ
        ( บาท )   ( บาท )

1 ประเภทงานอาคาร

1.1 โรงสูบน ้า จ  านวน 1 หลงั  แบบเลขท่ี 412003 95,190                 120,901    

1.2 รางระบายน ้า แบบเลขท่ี 911001      15,900                 20,195      *

1.3 ป้ายการประปา แบบเลขท่ี 921001 4,070                   5,169        *

1.4 ป้ายบอกระดบัน ้าในถงัน ้าใส แบบเลขท่ี 991002 7,010                   8,903        *

1.5 ประตู ,ร้ัว  แบบเลขท่ี 921001 41,083                 52,180      *

1.6 การประสานท่อระหวา่งระบบ แบบเลขท่ี 911002 122,000               154,952    *

1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน ้าดิบ แบบเลขท่ี 911006 39,360                 49,991      *

1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน ้าดี แบบเลขท่ี 911006 39,360                 49,991      *

1.9 ทดสอบการรับน ้าหนกับรรทุกของดินจ านวน 1 จุด 16,000                 20,322      *

1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ 14,250                 18,099      *

1.11 ค่าก่อสร้างสระพกัตะกอน แบบเลขท่ี 911002 25,270                 32,095      *

2 ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก -           

703,900               894,023    

2.2 ถงัน ้าใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศกเ์มตร แบบเลขท่ี 2111100 433,370               550,423    

2.3 หอถงัสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศกก์เ์มตร แบบเลขท่ี 3111030 577,820               733,889    

3 ประเภทงานสาธารณูปโภค ( F งานทาง ) 

3.1 ระบบท่อส่งน ้าดิบ 117,430               156,945    *

2.1 ระบบกรองน ้าผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง แบบเลขท่ี 1141010



ล าดบัท่ี รายการ       ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง+F หมายเหตุ
        ( บาท )   ( บาท )

3.2 ระบบท่อจ่ายน ้าประปา 46,600                 62,281      

4 ประเภทงานครุภณัฑแ์ละอ่ืนๆ

4.1 เคร่ืองสูบน ้าดิบพร้อมอุปกรณ์ จ  านวน 2 ชุด 50,200                 53,714      

4.2 เคร่ืองสูบน ้าดีพร้อมอุปกรณ์ จ  านวน 2 ชุด 53,600                 57,352      

4.3 เคร่ืองจ่ายสารละลายครอรีน 18,700                 20,009      

4.4 เคร่ืองมือประจ าการประปา 8,700                   9,309        *

4.5 เคร่ืองมือตรวจวดัความเป็นกรด-ด่างในน ้า 3,800                   4,066        *

4.6 สารส้ม 13,000                 13,910      *

4.7 ค่าขนส่ง -                      -           * ข้ึนอยูก่บัสถานท่ี

4.8 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก -                      -           ก่อสร้าง

รวมเป็นเงิน 3,088,720 

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 2,446,613 3,088,000 

( ตวัอกัษร ) (เงินสามล้านแปดหมืน่แปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ           1.ราคานีไ้ม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก
2.เคร่ืองหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ…………..………………ประธานกรรมการ ลงช่ือ………..…………………………..กรรมการ

              (นายณฐพล  อินทรมณี)                 (นางสาวอนนัตญา ศิริรัตน)์

ลงช่ือ…………………………………...กรรมการ

                  (นายวรายทุธ  ศิริพรหมสิทธ์ิ)



1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมดว้ยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทัว่ไป และ.................

419,493                   532,798     

1,715,090                2,134,583  2,178,336  

F



164,030                   2,298,613  219,226     

148,000                   158,360     

2,446,613                3,088,720  

ยงัไม่คูณ F คูณ F


