
หน้าที่ 1 จาก 5

โครงการ ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 18 คลอง
ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,392 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง
เลขท่ี 003/2561, 004/2561, 005/2561 กําหนด พร้อมแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  โครงการ

เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เสนอราคา เสนอราคาวันที่ 

โดยมีรายละเอียดการขุดลอกและกําจัดวัชพืช ดังน้ี
(1)  ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 2, 3, 5, 6  ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      จํานวน  9  คลอง  รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 003/2561

ลําดับ รายการ ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน (บาท)
1 คลองขุดใหม่ ( ระยะทาง 1,160 ม.)

1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 2,436.00  ลบ.ม.
1.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 1,160.00  ตร.ม.
1.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามสะพาน 1.00        คร้ัง

2 คลองดอนตากูบ (ระยะทาง 890 ม.)
2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 1,869.00  ลบ.ม.
2.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 890.00    ตร.ม.

3 คลองหนองใหญ่ (ระยะทาง 1,500 ม.)
3.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 3,150.00  ลบ.ม.
3.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 1,500.00  ตร.ม.
3.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามสะพาน 1.00        คร้ัง

4 คลองทางควาย (ระยะทาง 700 ม.)
4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 1,225.00  ลบ.ม.
4.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 700.00    ตร.ม.
4.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามถนน 1.00        คร้ัง

5 คลองบ้านรั้ว (ระยะทาง 770 ม.)
5.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 1,617.00  ลบ.ม.
5.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 770.00    ตร.ม.
5.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามถนน 1.00        คร้ัง

ยอดยกไป
 /ลําดับท่ี 6...

บัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและวัสดุ (แนบใบเสนอราคา) งานก่อสร้างชลประทาน

ค่าแรงงานและค่าวัสดุ 

(ลงชื่อ) / (ประทับ)



หน้าที่ 2 จาก 5

โครงการ ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 18 คลอง
ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,392 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง
เลขท่ี 003/2561, 004/2561, 005/2561 กําหนด พร้อมแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  โครงการ

เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เสนอราคา เสนอราคาวันที่ 

บัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและวัสดุ (แนบใบเสนอราคา) งานก่อสร้างชลประทาน

ลําดับ รายการ ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน (บาท)

ยอดยกมา 
6 คลองยกกระบัตร (ระยะทาง 1,600 ม.)

6.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 3,360.00  ลบ.ม.
6.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 1,600.00  ตร.ม.
6.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามถนน 1.00        คร้ัง

7 คลองตาเพ่ิม (ระยะทาง 550 ม.)
7.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 1,155.00  ลบ.ม.
7.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 550.00    ตร.ม.

8 คลองตาเพชร (ระยะทาง 670 ม.)
8.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 1,407.00  ลบ.ม.
8.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 670.00    ตร.ม.

9 คลองแคลง (ระยะทาง 1,200ม.)
9.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 3,360.00  ลบ.ม.
9.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 1,200.00  ตร.ม.
9.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามถนน 1.00        คร้ัง

ตัวอักษร ( ) รวมเป็นเงิน (1) บาท

 /(2) ขุดลอก...

ค่าแรงงานและค่าวัสดุ 

 -2-

(ลงชื่อ) / (ประทับ)



หน้าที่ 3 จาก 5

โครงการ ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 18 คลอง
ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,392 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง
เลขท่ี 003/2561, 004/2561, 005/2561 กําหนด พร้อมแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  โครงการ

เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เสนอราคา เสนอราคาวันที่ 

บัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและวัสดุ (แนบใบเสนอราคา) งานก่อสร้างชลประทาน

(2)  ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      จํานวน  5  คลอง  รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 004/2561

ลําดับ รายการ ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน (บาท)
1  คลองวัว ( ระยะทาง 850 ม.)

1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 2,550.00  ลบ.ม.
1.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 850.00    ตร.ม.

2 คลองตาเรือง (ระยะทาง 1,000 ม.)
2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 2,100.00  ลบ.ม.
2.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 1,000.00  ตร.ม.
2.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามสะพาน 1.00        คร้ัง

3 คลองยายปราง (ระยะทาง 720 ม.)
3.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 1,260.00  ลบ.ม.
3.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 720.00    ตร.ม.

4 คลองขุดใหม่ (ระยะทาง 800 ม.)
4.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 1,400.00  ลบ.ม.
4.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 800.00    ตร.ม.
4.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามสะพาน 1.00        คร้ัง

5 คลองวดัประดู่ (ระยะทาง 1,500 ม.)
5.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 9,000.00  ลบ.ม.

5.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 1,500.00  ตร.ม.
ตัวอักษร ( ) รวมเป็นเงิน (2) บาท

 /(3) ขุดลอก...

ค่าแรงงานและค่าวัสดุ 

 -3-

(ลงชื่อ) / (ประทับ)



หน้าที่ 4 จาก 5

โครงการ ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 18 คลอง
ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,392 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง
เลขท่ี 003/2561, 004/2561, 005/2561 กําหนด พร้อมแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  โครงการ

เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เสนอราคา เสนอราคาวันที่ 

บัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและวัสดุ (แนบใบเสนอราคา) งานก่อสร้างชลประทาน

(3)  ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 6 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      จํานวน  4  คลอง  รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 005/2561

ลําดับ รายการ ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน (บาท)
1 คลองสาธารณะ (ระยะทาง 980 ม.)

1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 1,029.00  ลบ.ม.
1.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 980.00    ตร.ม.

2 คลองลาดตาทา (ระยะทาง 880 ม.)
2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด 924.00    ลบ.ม.
2.2 งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ 880.00    ตร.ม.

3 คลองตรง (ระยะทาง 600 ม.)
3.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 1,800.00  ลบ.ม.
3.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้บนคันคลอง 600.00    ตร.ม.
3.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามสะพาน 1.00        คร้ัง

4 คลองคต (ระยะทาง 2,250 ม.)
4.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 6,750.00  ลบ.ม.
4.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้บนคันคลอง 2,250.00  ตร.ม.

4.3 ค่ายกเคร่ืองจักรข้ามสะพาน 2.00        คร้ัง
ตัวอักษร ( ) รวมเป็นเงิน (3)

/ลําดับท่ี...

ค่าแรงงานและค่าวัสดุ 

 -4-

(ลงชื่อ) / (ประทับ)



หน้าที่ 5 จาก 5

โครงการ ขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 18 คลอง
ระยะทางรวม 18,620 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 46,392 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง
เลขท่ี 003/2561, 004/2561, 005/2561 กําหนด พร้อมแบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  โครงการ

เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เสนอราคา เสนอราคาวันที่ 

บัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและวัสดุ (แนบใบเสนอราคา) งานก่อสร้างชลประทาน

ลําดับ รายการ ปริมาณ หน่วย หมายเหตุ
ที่ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน (บาท)

รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุเป็นเงินทั้งส้ิน  (1) + (2) + (3) บาท 
ค่าอํานวยการและดําเนินการ บาท 
ค่ากําไร บาท 
รวมค่างานต้นทุนงานขุดลอกคลอง + ค่าอํานวยการและดําเนินการ + ค่ากําไร บาท 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม บาท 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และป้ายตามแบบกําหนด บาท 

ขอเสนอราคารวมเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน (ตัวเลข) บาท 

ตัวอักษร ( )

หมายเหตุ รายการจํานวนค่าวัสดุและค่าแรงงานท่ีข้าพเจ้ายื่นเสนอราคาคร้ังน้ี ตามบัญชีแสดงปริมาณค่าแรงงานและค่าวัสดุ หากมีรายการ
และหรือจํานวนวัสดุและค่าแรงงานท่ีมิได้ยื่นเสนอไว้จะด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการคิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมจากท่ีได้ยื่นเสนอราคาไว้แต่ประการใดท้ังสิ้น ท้ังน้ีให้ยึดถือตามแบบรูปรายการต่าง ๆ เป็นสําคัญ

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอราคา
        (........................................................)
ตําแหน่ง.......................................................

ค่าแรงงานและค่าวัสดุ 

ประทับตรา (ถ้ามี)

 -5-


