
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒

ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนเวียงยองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.ลพ.01/2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง รวม 1,889,280.39

2 งานก่อสร้างทางเท้าบล็อกคอนกรีต รวม 443,057.96

หน้า 1

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02

2,519,464.93หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒

ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนเวียงยองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.ลพ.01/2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานก่อสร้างศาลา จำนวน 9 หลัง รวม 131,595.95

4 งานที่นั่งพัก จำนวน 9 ชุด รวม 27,642.96

5 งานถังขยะ จำนวน 9 ชุด รวม 27,887.67

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,519,464.93

หน้า 2

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02

2,519,464.93หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง

   งานก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง

     - งานดินขุด พร้อมถมคืน 833.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 82,467.00 82,467.00

     - งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240

กก./ตร.ซม. Cube)

333.000 ลบ.ม. 1,588.79 529,067.07 306.00 101,898.00 630,965.07

     - เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. 5.098 ตัน 19,790.00 100,889.42 4,100.00 20,901.80 121,791.22

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม. 15.859 ตัน 19,386.50 307,450.50 3,300.00 52,334.70 359,785.20

     - ลวดผูกเหล็ก 629.000 กก. 28.91 18,184.39 0.00 0.00 18,184.39

     - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 1,845.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 245,385.00 245,385.00

     - งานไม้แบบ คิด 50 % 923.000 ลบ.ฟ. 462.62 426,998.26 0.00 0.00 426,998.26

     - ท่อ PVC Ø 1 1/2" 75.000 ม. 19.39 1,454.25 30.00 2,250.00 3,704.25

รวมค่างานก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง - 41,276.21 1,384,043.89 7,968.00 505,236.50 1,889,280.39-

2หน้า

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานก่อสร้างทางเท้าบล็อกคอนกรีต

    - งานทรายราดน้ำอัดแน่น 46.500 ลบ.ม. 384.11 17,861.11 91.00 4,231.50 22,092.61

    - งานคอนกรีตหยาบ 23.250 ลบ.ม. 1,542.06 35,852.89 306.00 7,114.50 42,967.39

    - งานปูบล็อคคอนกรีตสำเร็จรูป 465.000 ตร.ม. 650.00 302,250.00 0.00 0.00 302,250.00

    - ขอบคันหินสำเร็จรูป 372.000 ม. 180.00 66,960.00 0.00 0.00 66,960.00

    - ท่อ PVC Ø 1" 30.000 ม. 11.91 357.30 30.00 900.00 1,257.30

    - ท่อ PVC Ø 2" 107.000 ม. 30.38 3,250.66 40.00 4,280.00 7,530.66

รวมค่างานก่อสร้างทางเท้าบล็อกคอนกรีต - 2,798.46 426,531.96 467.00 16,526.00 443,057.96-

3   งานก่อสร้างศาลา จำนวน 9 หลัง

    - เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 ม.ม. 9.000 ท่อน 912.66 8,213.94 0.00 0.00 8,213.94

    - เหล็กกล่อง ขนาด 75x38x2.3 ม.ม. 55.800 ท่อน 491.04 27,400.03 0.00 0.00 27,400.03

    - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 ม.ม. 1.800 ท่อน 433.54 780.37 0.00 0.00 780.37

3หน้า

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.0 ม.ม. 47.700 ท่อน 183.38 8,747.22 0.00 0.00 8,747.22

    - ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงสร้าง 2,081.200 กก. 0.00 0.00 10.00 20,812.00 20,812.00

    - วัสดุมุงหลังคา Shingles Roof รุ่น 2 ชั้น 64.000 ตร.ม. 650.00 41,600.00 45.00 2,880.00 44,480.00

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240

กก./ตร.ซม. Cube)

3.241 ลบ.ม. 1,588.79 5,149.26 306.00 991.74 6,141.00

    - งานทรายราดน้ำอัดแน่น .901 ลบ.ม. 384.11 346.08 91.00 81.99 428.07

    - งานคอนกรีตหยาบ .901 ลบ.ม. 1,542.06 1,389.39 306.00 275.70 1,665.09

    - เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. .089 ตัน 19,790.00 1,761.31 4,100.00 364.90 2,126.21

    - ลวดผูกเหล็ก 2.690 กก. 28.91 77.76 0.00 0.00 77.76

    - งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น 20.700 ตร.ม. 189.69 3,926.58 153.00 3,167.10 7,093.68

    - งาน Steel Plate ขนาด 0.20x0.20 mm. หนา

0.12 ม.

67.820 กก. 22.30 1,512.38 10.00 678.20 2,190.58

    - งาน Extension Bolt M16 72.000 ชุด 20.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

4หน้า

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานก่อสร้างศาลา จำนวน 9 หลัง - 26,236.48 102,344.32 5,021.00 29,251.63 131,595.95-

4   งานที่นั่งพัก จำนวน 9 ชุด

    - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 ม.ม. 18.000 ท่อน 433.54 7,803.72 0.00 0.00 7,803.72

    - ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงสร้าง 360.720 กก. 0.00 0.00 10.00 3,607.20 3,607.20

    - ไม้เนื้อแข็งไส ขนาด 2"x8" ยาว 1.60 เมตร

พร้อมทาสี

18.000 ท่อน 901.78 16,232.04 0.00 0.00 16,232.04

รวมค่างานที่นั่งพัก จำนวน 9 ชุด - 1,335.32 24,035.76 10.00 3,607.20 27,642.96-

5   งานถังขยะ จำนวน 9 ชุด

    - เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 ม.ม. 18.000 ท่อน 329.66 5,933.88 0.00 0.00 5,933.88

    - เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.0 ม.ม. 9.000 ท่อน 183.38 1,650.42 0.00 0.00 1,650.42

    - ค่าแรงติดตั้งเหล็กโครงสร้าง 337.500 กก. 0.00 0.00 10.00 3,375.00 3,375.00

5หน้า

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240

กก./ตร.ซม. Cube)

.720 ลบ.ม. 1,588.79 1,143.92 306.00 220.32 1,364.24

    - งานทรายราดน้ำอัดแน่น .360 ลบ.ม. 384.11 138.27 91.00 32.76 171.03

    - งานคอนกรีตหยาบ .360 ลบ.ม. 1,542.06 555.14 306.00 110.16 665.30

    - เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. .039 ตัน 19,790.00 771.81 4,100.00 159.90 931.71

    - ลวดผูกเหล็ก 1.190 กก. 28.91 34.40 0.00 0.00 34.40

    - วัสดุมุงหลังคา Shingles Roof รุ่น 2 ชั้น 19.801 ตร.ม. 650.00 12,870.65 45.00 891.04 13,761.69

รวมค่างานถังขยะ จำนวน 9 ชุด - 24,496.91 23,098.49 4,858.00 4,789.18 27,887.67-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,519,464.93

6หน้า

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒

ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนเวียงยองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.ลพ.01/2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:19:59

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคาร

18 มีนาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

7

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.ลพ.01/2562

เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 3,282,610.852,519,464.93อาคาร1

รวมค่าก่อสร้าง 3,282,610.85

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,282,610.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคาร

18 มีนาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

7

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.ลพ.01/2562

เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,282,610.85

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,282,610.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:04



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)/งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

7

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.ลพ.01/2562

เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สราวุธ กำแพงแก้ว  

(  สราวุธ กำแพงแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา  

(  สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  บุรินทร์ จั่นเจริญ  

(  บุรินทร์ จั่นเจริญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:04



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนเวียงยอง

ยผจ.ลพ.01/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    18 มีนาคม 2562

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒

ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 3,282,610.85อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 3,282,610.85 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 3,282,610.85

ราคากลาง (........... สามล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา

19 มีนาคม 2562 15:20:14



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน

และเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับภูมิทัศน์(72.10.29.02 )  กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒

ชุมชนเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 มีนาคม 2562

ยผจ.ลพ.01/2562

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  บุรินทร์ จั่นเจริญ  

(  บุรินทร์ จั่นเจริญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สราวุธ กำแพงแก้ว  

(  สราวุธ กำแพงแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา  

(  สุรศักดิ์ สกุลวงค์ธนา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


