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มาตรฐานที่ 1.6   การสํารวจออกแบบและประมาณราคา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาที่

เหมาะสมกับการกอสรางหรือดําเนินการจัดทําระบบน้ําสะอาดแตละประเภท  
 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการออกแบบที่ตรงกับความตองการอยางเหมาะสม 

มีการประมาณราคาที่เหมาะสม 

 
 1.6.1 การออกแบบ 
 การออกแบบเปนงานที่จะตองดําเนินการโดยวิศวกรหรือชางที่มีความชํานาญหรือมี
ประสบการณเฉพาะทาง โดยระบบประปาแตละแหงจะตองมีการออกแบบ ดังนี้ 

• เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดี ผูออกแบบจะตองนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมา
คํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา โดยขอมูลที่ใช เชน ปริมาณน้ํา ชนิดของ
ระบบไฟฟา ตลอดจนระยะทางของแหลงน้ําไปยังที่ตั้งระบบประปา การ
สํารวจขอมูลเบื้องตนที่ถูกตองจะทําใหผูออกแบบคํานวณหาขนาดเครื่องสูบ
น้ําตามปริมาณความตองการไดอยางเหมาะสม ไมใหญหรือเล็กเกินไป ทําให
ประหยัดงบประมาณ และไมมีปญหาในเรื่องการสูบน้ํา 

• ขนาด ความยาว และปริมาณของทอเมนจายน้ํา ผูออกแบบจะนําขอมูลของ
ระยะทาง ระดับความสูงต่ําของพื้นที่ มาคํานวณเพื่อหาขนาดของทอ ไมให
ทอมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป เพื่อที่จะควบคุมแรงดันของน้ําใหไหล
สม่ําเสมอตลอดแนวทอทั้งตนสายและปลายสาย รวมทั้งเปนการประหยัด
งบประมาณดวย 

 1.6.2 การประมาณราคา 
 ผูประมาณราคานํารายละเอียดจากการออกแบบมาทําการประมาณราคาและคํานวณตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยจะแยกการประมาณราคา ดังนี้ 
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• ประมาณราคาแบบมาตรฐาน  โดยโครงสรางแบบมาตรฐานจะมีการถอด
แบบ ซ่ึงจะแสดงปริมาณวัสดุแตละรายการไววา มีการใชวัสดุอะไรบาง เปน
จํานวนเทาไหร ผูประมาณราคาจะตองนําราคาของวัสดุในแตละพื้นที่มาก
รอก และคํานวณราคา 

• ประมาณราคาที่ออกแบบเฉพาะแหง จะเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ออกแบบมาคํานวณราคาซึ่งจะประกอบดวย 
- แบบการประสานทอระหวางระบบ ในกรณีที่มีการออกแบบผังระบบ

ผลิตตางไปจากแบบผังมาตรฐาน 
- แบบผังการเดินทอสงน้ําดิบ และการเดินทอเมนจายน้ํา 
- เครื่องสูบน้ํา 
- การประสานระบบไฟฟา 
- ร้ัว, ประตูร้ัว 
- รางระบายน้ํา 

 ทั้งนี้ ในเรื่องของการออกแบบและประมาณราคานั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ขนาดเล็ก (อบต.) สามารถดําเนินการเองได หากมีเจาหนาที่โยธาที่มีประสบการณการดําเนินการ
ในดานนี้ แตถาไมสามารถดําเนินการเองได ก็อาจจะขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัด สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคได หรือจะใชวิธีการจางเอกชนดําเนินการก็ได 

 1.6.3 การประมาณราคาตามขนาดและกําลังผลิตระบบประปา 
  (1) ประปาบาดาล 
   (1.1)   แบบบาดาลขนาดเล็ก 
   เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 30 – 50 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควร
มีปริมาณน้ําอยูระหวาง 10 – 20 ยูเอส แกลลอน/นาที (2.5 – 5 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) ทั้งนี้ รูปแบบ
นี้จะมีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
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 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด 28,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 14 ม.3 203,000 
3 โรงสูบน้ํา 70,000 
4 หอถังสูง 10 ม.3 270,000 
5 เครื่องสูบน้ําดี 1 ชุด 22,000 
6 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 15,000 
7 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- ร้ัวและปายการประปา  

202,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 810,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 190,000 
 รวมราคาทั้งหมด 1,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอ่ืน ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5)  สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา,     

ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6)  ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณ

ดังนี้ 
  -  ขนาด ø 3" ความยาว 500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  -  ขนาด ø 2" ความยาว 1,500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก 
(1)   เครื่องสูบน้ําบาดาล (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

 
(2)   ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 14 ม.3 

 
(3)   โรงสูบน้ํา 

 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

54 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

(4) หอถังสูงขนาด10 ม.3 

 
(5)   เครื่องสูบน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
(6)   ระบบจายคลอรีน 
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  (1.2)  แบบบาดาลขนาดกลาง 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 51 – 120 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 20 – 40 ยูเอส แกลลอน/นาที (5 –10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) ทั้งนี้ รูปแบบนี้
จะมีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 

 รายการกอสราง แบบเลขที่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด  35,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 7 ม.3/ ชม. *1211007 176,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 20 ม.3  *2111020 150,000 
4 โรงสูบน้ํา *412002 71,000 
5 หอถังสูง 15 ม.3 *3111015 430,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  49,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้ว และปายการประปา  

 354,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 1,280,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 220,000 
 รวมราคาทั้งหมด 1,500,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, 

ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  -  ขนาด ø 3" ความยาว 500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  -  ขนาด ø 2" ความยาว 1,500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
                   * (7)  รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดกลาง 

 (1) เครื่องสูบน้ําบาดาล (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

 
(2) ถังกรองสนิมเหล็ก 7 ม.3/ ชม. 

 
 (3) โรงสูบน้ํา 
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 (4) หอถังสูง 15 ม.3 

 
(5) เครื่องสูบน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

58 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

  (1.3)  แบบบาดาลขนาดใหญ 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 121 – 300 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 40 ยูเอส แกลลอน/นาที (10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะ
มีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 

 รายการกอสราง แบบเลขที่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด  47,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 10 ม.3/ ชม. *1211010 200,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3  *2111100 470,000 
4 โรงสูบน้ํา *412003 100,000 
5 หอถังสูง 30 ม.3 *3111030 590,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  62,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้ว และปายการประปา  

 364,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 1,848,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 452,000 
 รวมราคาทั้งหมด 2,300,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 2,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
                 * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 59 

ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดใหญ 

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล 

 
(2) ถังกรองสนิมเหล็ก 10 ม.3/ ชม. 

 
 (3) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 
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(4) โรงสูบน้ํา 

 
 (5) หอถังสูง 30 ม.3 

 
(6) เครื่องสูบน้ําด ี(แบบหอยโขง) 
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  (1.4)  แบบบาดาลขนาดใหญมาก 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 301 - 700 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 80 ยูเอส แกลลอน/นาที (20 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะ
มีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 74,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 20 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 850,000 
3 โรงสูบน้ํา 96,000 
4 หอถังสูง 45 ม.3 710,000 
5 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 94,000 
6 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 15,000 
7 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้วและปายการประปา  

511,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 2,350,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 1,150,000 
 รวมราคาทั้งหมด 3,500,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2)  ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6 ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 2,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดใหญมาก 
 

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 

 
 (2) ถังกรองสนิมเหล็ก 20 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
(3) โรงสูบน้ํา 
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(4) หอถังสูง 45 ม.3 

 
 (5) เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 

 
(6) ระบบจายคลอรีน 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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  (2) ขนาดกําลังผลิตระบบประปาที่ใชกับแหลงน้ําผิวดิน 
   (2.1) แบบผิวดินขนาดใหญ 
   เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 121 – 300 หลังคาเรือน และมีแหลงน้ํา
ผิวดินที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร/ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 

 รายการกอสราง แบบเลขที ่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด  62,000 
2 โรงสูบน้ําดิบ *412003 100,000 
3 ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ม.3 / ชม.  *1141010 790,000 
4 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 *2111100 470,000 
5 หอถังสูง 30 ม.3 *3111030 590,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  62,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา ภายนอกและภายใน 
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และปายการประปา  

 544,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 2,633,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 367,000 
 รวมราคาทั้งหมด 3,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ชั้น 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
  - ขนาด ø 11 /2  " ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 55 บาท 
               * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญ 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดีอยางละ 2 ชุด (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ม.3 / ชม. 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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 (4) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 (5) หอถังสูง 30 ม.3 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 
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  (2.2) แบบผิวดินขนาดใหญมาก 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 301-700 หลังคาเรือน และมีแหลงน้ําผิวดิน
ที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร/
ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 
 

 รายการกอสราง แบบเลขที ่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด  70,000 
2 โรงสูบน้ําดิบ *412003 100,000 
3 ถังกรองน้ําผิวดิน 20 ม.3 / ชม.  *1141020 990,000 
4 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 *2111100 473,000 
5 หอถังสูง 45 ม.3 *3111045 750,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  70,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  20,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา ภายนอกและภายใน 
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และปายการประปา  

 589,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 3,062,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 1,138,000 
 รวมราคาทั้งหมด 4,200,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ชั้น 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
               * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญมาก 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดีอยางละ 2 ชุด (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 20 ม.3 / ชม. 
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 (4) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 (5) หอถังสูง 45 ม.3 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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  (2.3)  แบบผิวดินขนาดใหญพิเศษ 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 701 – 1,300 หลังคาเรือน และมีแหลง
น้ําผิวดินที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา         
50 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 
 

 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 โรงสูบน้ํา 207,000 
2 ถังกรองน้ําผิวดิน 50 ม.3 / ชม. (ตอกเสาเข็ม) 2,477,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 500 ม.3 (ตอกเสาเข็ม) 2,558,000 
4 หอถังสูง 120 ม.3 (ตอกเสาเข็ม) 1,567,000 
5 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 188,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 3 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 660,000 
7 ระบบจายคลอรีน 3 ชุด 323,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้วและปายการประปา  

8,390,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 16,370,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 8,630,000 
 รวมราคาทั้งหมด 25,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญพิเศษ 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 50 ม.3 / ชม. 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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 (4) หอถังสูง 120 ม.3 

 
(5) ระบบจายคลอรีน 
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  (3) ถังเก็บน้ําขนาดความจุ 99 ม.3 (ฝ99) 
 

 รายการ คาวัสดุกอสราง (บาท) 
1 การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 8,178 

2 งานถังเก็บน้ํา 377,039 

3 งานหลังคา 132,423 

 รวมเปนเงิน 517,640 
 
 1.6.4 การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ 
 การของบประมาณในการกอสราง สามารถทําไดโดยแยกเปน 2 กรณี คือ 
 (1) การของบประมาณคากอสรางจากราคาโดยประมาณอยางหยาบ ๆ 
 กรณีดังกลาวนี้ สามารถใชราคาคากอสรางระบบประปาตามแบบแปลนที่ไดมีการ
ประมาณการไวรวมทั้งโครงการ ตามที่แจงไวในรูปแบบที่เสนอไวขางตน (ซ่ึงควรใชในกรณีที่
ตองขอตั้งงบประมาณอยางเรงดวน ไมสามารถทําตามขั้นตอนที่แนะนําไดทัน) 
 (2) การของบประมาณคากอสรางโดยใชแบบแปลน 
 กรณีดังกลาวนี้ จะจัดทําเปนราคากลางคากอสรางตามที่วิศวกรหรือชางผูชํานาญการได
ออกแบบ และคํานวณราคาคากอสรางละเอียดตามรายการของแตละแหงพรอมคํานวณตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ซ่ึงการใชรูปแบบนี้ จะทําใหสามารถของบประมาณไดใกลเคียง 
หรือตรงกันกับคากอสรางที่เกิดขึ้นจริง สามารถใชเปนราคากลางในการจัดหาผูรับจางกอสรางไดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 




