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โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าพื�นที�เกษตรกรรม  กองบริการศูนย์การทหารราบ  หมู่ที� 3  ตําบลเขาน้อย  อําเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  ปข.20-4-397

ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานถากถาง 1,000.00         ตร.ม.

2.1    งานดินขุดด้วยเครื�องจักร

 - จุดทิ�งดินที� 1 ระยะขนดิน 1 กม. 14,130.00       ลบ.ม.

2.2    งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื�องจักร

 - ดินถมบดอัดแน่น 85% 1,843.00         ลบ.ม.

2.3    งานลูกรังบดอัดแน่น 192.00            ลบ.ม.

3.1    งานคอนกรีตโครงสร้าง 26.50              ลบ.ม.

3.2    งานเหล็กเสริมคอนกรีต 1,955.00         กก.

4.1    งานหินเรียง 35.50              ลบ.ม.

4.2    งานวัสดุกรอง 5.50                ลบ.ม.

4.3    งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที� 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) 42.00              ตร.ม.

5.1    งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 -ขนาด Dia. 1.00 ม. 5.00                ม.

6.1    งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า(ป้ายเหล็ก) 1.00                ชุด

6.2    งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00                ชุด

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

(ลงชื�อ)...............................................................ผู้เสนอราคา

            (..........................................................)

(....................................................................................................)

1. งานเตรียมพื�นที�

2. งานดิน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

6. งานเบ็ดเตล็ด

3.งานโครงสร้าง

4.งานป้องกันการกัดเซาะ

5.งานท่อและอุปกรณ์



โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�าพื�นที�เกษตรกรรม  กองบริการศูนย์การทหารราบ  หมู่ที� 3  ตําบลเขาน้อย  อําเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  ปข.20-4-397

ลําดับ ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ที� (บาท) (บาท)

1.1 งานถากถาง 1,000.00         ตร.ม. 1.64                   1,640.00                

2.1    งานดินขุดด้วยเครื�องจักร

 - จุดทิ�งดินที� 1 ระยะขนดิน 1 กม. 14,130.00       ลบ.ม. 42.16                 595,720.80            

2.2    งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื�องจักร

 - ดินถมบดอัดแน่น 85% 1,843.00         ลบ.ม. 81.01                 149,301.43            

2.3    งานลูกรังบดอัดแน่น 192.00            ลบ.ม. 233.50               44,832.00              

3.1    งานคอนกรีตโครงสร้าง 26.50              ลบ.ม. 7,168.50            189,965.25            

3.2    งานเหล็กเสริมคอนกรีต 1,955.00         กก. 29.91                 58,474.05              

4.1    งานหินเรียง 35.50              ลบ.ม. 1,621.12            57,549.76              

4.2    งานวัสดุกรอง 5.50                ลบ.ม. 1,789.68            9,843.24                

4.3    งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที� 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) 42.00              ตร.ม. 82.72                 3,474.24                

5.1    งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 -ขนาด Dia. 1.00 ม. 5.00                ม. 2,624.56            13,122.80              

6.1    งานป้ายชื�อโครงการอนุรักษ์ ฟื�นฟูแหล่งนํ�า(ป้ายเหล็ก) 1.00                ชุด 11,934.00          11,934.00              

6.2    งานป้ายแนะนําโครงการ 1.00                ชุด 8,338.50            8,338.50                

1,144,196.07         

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,144,100.00         

หมายเหตุ   งานเบ็ดเตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละของค่างานที�ก่อสร้างได้จริง

(หนึ�งล้านหนึ�งแสนสี�หมื�นสี�พันหนึ�งร้อยบาทถ้วน)

1. งานเตรียมพื�นที�

2. งานดิน

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

6. งานเบ็ดเตล็ด

3.งานโครงสร้าง

4.งานป้องกันการกัดเซาะ

5.งานท่อและอุปกรณ์



 

 

ใบเสนอราคา            
            

เรียน   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

 

 1. ขา้พเจา้……………………………………..…….....................  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี…....................... 

หมู่ท่ี.........ถนน.............................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต.................................................

จงัหวดั................................โทรศพัท…์....................................โดย........................................................................... 

ตาํแหน่ง……............................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ในเอกสารสอบราคาจา้ง

เลขท่ี…………………..ลงวนัท่ี....................................และเอกสารเพิ่มเติมเลขท่ี…………………..โดยตลอดและ

ยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขนั้นแลว้  รวมทั้งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดและไม่

เป็นผูทิ้้งงานของทางราชการ 

                2. ขา้พเจา้ขอเสนอท่ีจะทาํงาน................................................................................................................. 

..................................................................................................................... ............................................................ 

ตามขอ้กาํหนด  เง่ือนไข  แบบรูปรายการละเอียดแห่งการสอบราคา  ตามราคาดงัท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายการก่อสร้าง  

หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคาแนบทา้ยใบเสนอราคาน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน...........................................................บาท      

( ........................................................................................)  ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่า เพิ่มเป็นเงิน...........................บาท 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ   และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                3. คาํเสนอน้ีจะยนือยูเ่ป็นระยะเวลา................วนั  นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา  และ  กรมทรัพยากรนํ้ า  

อาจรับคาํเสนอน้ี   ณ  เวลาใดก็ได ้  ก่อนท่ีจะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว   หรือระยะเวลา  ท่ียืดไปตามเหตุผล

อนัสมควรท่ีกรมทรัพยากรนํ้าร้องขอ 

                 4. กาํหนดเวลาส่งมอบ  ขา้พเจา้รับรองท่ีจะเร่ิมทาํงานตามสัญญาทนัที   หรือทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากกรม

ทรัพยากรนํ้ า  ว่าให้เร่ิมทาํงานตามสัญญา   และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง  

ภายใน……..วนั   นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 

                5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหช้นะการสอบราคา   ขา้พเจา้รับรองท่ีจะ 

                    5.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาจา้ง แนบทา้ยเอกสารสอบราคากบักรมทรัพยากรนํ้ า  ภายใน….…....วนั   

นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา 

       5.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ีระบุไวใ้นเอกสารสอบราคา  ให้แก่กรมทรัพยากรนํ้ า    

ก่อนหรือในขณะท่ีไดล้งนามในสัญญา  เป็นจาํนวนร้อยละ  5  ของราคาตามสัญญาท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาน้ี   

เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น 

                หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบตัิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไวข้า้งตน้น้ี   ขา้พเจา้ยอมให้กรมทรัพยากรนํ้ าริบ

หลกัประกนัซอง   หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั  รวมทั้งยนิดีชดใชค้่าเสียหายใดๆ  ท่ีอาจมี 

 

                                                                                                                                    6.   ขา้พเจา้... 

 



 

- 2 - 

 

    6.  ขา้พเจา้ยอมรับว่ากรมทรัพยากรนํ้ า   ไม่มีความผูกพนัท่ีจะรับคาํเสนอน้ี   หรือใบเสนอราคาใด ๆ

รวมทั้งไม่ตอ้งรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา 

    7. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ที่ไดย้ื ่นพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดย

ละเอียดแลว้   และเขา้ใจดีวา่กรมทรัพยากรนํ้า   ไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ในความผดิพลาดหรือตกหล่น 

     8. ใบเสนอราคาน้ีไดย้ื่นเสนอโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม   และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดย

ไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง   หรือหลายบุคคล   หรือกบัห้างหุ้นส่วน   บริษทัใดๆ ท่ีไดย้ื่นเสนอ

ราคาในคราวเดียวกนั 

 

     เสนอมา    ณ     วนัท่ี ................ เดือน ............................. พ.ศ. ..................... 

 

 

 

            ลงช่ือ........................................................ผูเ้สนอราคา 

                    (........................................................) 

            ตาํแหน่ง......................................……….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   บัญชีแสดงรายการเอกสารเสนอราคาสอบราคา 

 

 

ช่ือโครงการท่ีสอบราคา............................................................................................................................................. 

ของบริษทัฯ / หา้ง ฯ...................................................................................................................................................                                          
ลาํดบัท่ี รายการเอกสาร จาํนวนแผน่ หมายเหตุ 

1. 
 
 
 

2. 

เอกสารในซอง 
1.1 ใบเสนอราคา 

1.2  บญัชีรายการก่อสร้าง/รายละเอียด 
เอกสารนอกซอง 

2.1  หลกัประกนัซอง 

2.2  หนงัสือมอบอาํนาจตามกฎหมาย(ถา้มี) 
2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูมี้อาํนาจลงนาม 
2.4  สาํเนาแสดงการจดทะเบียนบริษทัฯ/หา้งฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ 

2.5  สาํเนาแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
2.6  สาํเนาแสดงการจดทะเบียนพาณิชย ์

2.7  สาํเนาหนงัสือรับรองผลงาน 
2.8  สาํเนาหนงัสือรับรองของวศิวกรและช่างผูค้วบคุมงาน 
2.9  สาํเนาบตัรแสดงคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้ง  ของกรมทรัพยากรนํ้า        

2.10  อ่ืนๆ (ถา้มี) 

        1. แผนปฏิบติัการก่อสร้าง 
        2............................................................................................. 
        3.............................................................................................        
 
 

 
....................  
...................  

 
................... 
.................. 
................... 
................... 
.................... 
.................... 
.................... 
................... 

 

.................... 
 

.................... 
..................... 
...................... 

 

 
 
 
 
                                                                        ( ลงช่ือ ) ..................................................................ผูเ้สนอราคา 

                                                                                     (...........................................................)  

                                                                    ตาํแหน่ง.................................................................... 

                                                                                                   
 



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่ 1 
 
ช่ือโครงการท่ีสอบราคา...................................................................................................................................... 

ของบริษทัฯ/หา้งฯ.............................................................................................................................................. 
 
ลาํดบัท่ี 

 
รายการ 

 
จาํนวน 

 
หน่วย 

 
หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคล 
1.1 หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

        - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

1.2   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

        - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

        - หนงัสือบริคณห์สนธิ 

        - บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 

2.1  บุคคลธรรมดา 

          -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

2.2   คณะบุคคล 

          -  สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน 

          -  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของหุน้ส่วนทุกคน 

 

3.1  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนั  ในฐานะผู ้

ร่วมคา้     (ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอ-รายละเอียด

ในการยื่นเอกสาร เพ่ิมเติม) 

        3.2  ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล  (ใหป้ระสานงาน

กบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอ-รายละเอียดในการยื่นเอกสาร เพ่ิมเติม) 

         3.3 ............................................................................ 

         3.4............................................................................ 
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                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูเ้สนอราคา 
                 (..........................................................)    

                                                      ตาํแหน่ง.................................................................. 
                                                                                                       .        



 
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่ 2 
 
ช่ือโครงการท่ีสอบราคา.................................................................................................................................... 
ของ  บริษทัฯ/ หา้งฯ..................................................................................................................................... .. 

ลาํดบัท่ี 
 

รายการ 
 

จาํนวน 
 

หน่วย 
 

หมายเหตุ 
 

1. 
 
 

2. 
3. 
 
 
 

4. 
5. 

6. 
7. 

 
 
 
 

หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ี 

ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

หลกัประกนัซอง 

สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมสาํเนาสัญญา 

บญัชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจง้ปริมาณงาน)  ซ่ึงจะตอ้ง 

แสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง

กาํไรดว้ย 

สาํเนาหนงัสือรับรองวศิวกรและช่างผูค้วบคุมงาน 

สาํเนาบตัรแสดงคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้ง  ของกรมทรัพยากรนํ้า        

อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

7.1  ................................................................................... 

7.2 .................................................................................... 

7.3 ..................................................................................... 
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      (ลงช่ือ)..........................................................ผูเ้สนอราคา 
                 (.........................................................)  

                                           ตาํแหน่ง............................................................ 
                                                                                                            
 
 

 



 

    
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

 
 

ขา้พเจา้...........................................................วฒิุ...................................ได้รับใบอนุญาตให้เป็น

ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    พรบ.  วิชาชีพวิศวกร    พ.ศ. 2542  ................................................ 

สาขา............................................................หมายเลขทะเบียน.....................................ดงัสําเนาบตัรหรือใบอนุญาต

ใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  ท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี   ขอรับรองวา่จะเป็นผูค้วบคุมงาน...................................  

...................................................................................................................................................................................

ใหก้บั  ...............................................................ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนการก่อสร้างเสร็จถูกตอ้งตามแบบแปลน   

และรายการสัญญาเม่ือทางราชการไดต้กลงทาํสัญญาว่าจา้งให้...........................................................................  

เป็นผูรั้บจา้งงานก่อสร้างน้ีแลว้ 

 

 

 

 

          (ลงช่ือ).................................................................... 

  ( .........................................................  ) 

   วศิวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

       (ลงช่ือ)........................................................................ 

     ( ............................................................... ) 

   ผูเ้สนอราคา 

     บริษทั/หา้งหุ้นส่วนจาํกดั............................................................. 

 

 

 

หมายเหตุ -  ตอ้งแนบสาํเนารูปถ่ายบตัร  หรือใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม  พรบ.   

     วิศวกร   พ.ศ. 2542   มาพร้อมหนงัสือรับรองน้ีดว้ย 

  -  ถา้ใบอนุญาตดงักล่าวหมดอายใุนระหวา่งท่ีการก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ   จะตอ้งนาํสาํเนารูปถ่าย 

     บตัรติดใบอนุญาต   ใหต่้ออายแุลว้ไปมอบใหส้าํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค  7   ผูว้า่จา้งงานก่อสร้าง 

     รายน้ีดว้ย 



 

 

 

หนังสือรับรองช่างประจําโครงการ 
 

  ขา้พเจา้............................................................วฒิุ............. ..........................................................  

 ดงัสาํเนาคุณวุฒิและผลงานควบคุมงานก่อสร้าง  ท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี  ขอรับรองวา่จะเป็นช่างประจาํโครงการ  

ก่อสร้าง...........................................................................................................................................................................

ใหก้บั   บริษทั/หา้ง...................................................................................................................ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

จนการก่อสร้างเสร็จ  ถูกตอ้งตามแบบแปลน และรายการสัญญา  เม่ือทางราชการไดต้กลงทาํสัญญาวา่จา้งให ้  

บริษทั/หา้ง...........................................................................เป็นผูรั้บจา้งงานก่อสร้างน้ีแลว้ 

 

 

                              (ลงช่ือ)......................................................... 

 ( ................................................ ) 

   ช่างประจาํโครงการ 

   

 

       (ลงช่ือ)........................................................... 

                                                                                                ( ..................................................... )  

       ผูเ้สนอราคา 

                                       

 

 

 

 

หมายเหตุ -  ตอ้งแนบสาํเนาคุณวฒิุและประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบรับรองผลงานควบคุมการก่อสร้าง 

 

 ขา้พเจา้........................................................ผูจ้ดัการ  บริษทั/หา้งฯ.......................................................... 

ขอรับรองวา่  ........................................................  วฒิุการศึกษา..................................................ไดมี้ประสบการณ์  

การควบคุมงานก่อสร้าง  โครงการต่างๆ  ดงัน้ี 

 1.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั 

 2.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

              3.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

 4.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

 5.  โครงการ...............................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวนัท่ี............................................ควบคุมงานตั้งแต่วนัท่ี.....................................

ถึงวนัท่ี.......................................รวม........................วนั  

 

 

                                             (ลงช่ือ)................................................................. 

        (..............................................................) 

                          กรรมการผูจ้ดัการ/หุ้นส่วนผูจ้ดัการ   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หมายเหตุ

(ลงชื�อ)................................................................................... วิศวกรประจําโครงการ  หมายเลขทะเบียน..................................................................................

วันที�  ............................  เดือน.................................................. พ.ศ.................................................

วันที�  ......................  เดือน.................................................. พ.ศ.................................................

     (................................................................)

ลงชื�อ)....................................................................ผู้เสนอราค

     (................................................................)

แผนปฎิบัติงานก่อสร้าง

งานจ้างเหมาโครงการ..........................................................................................................................................................................................................................................................

ที� รายการ ปริมาณ หน่วย
เดือน/ปีงบประมาณ
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