
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก

๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)

สถานที่ก่อสร้าง บุรีรัมย์กระสังกระสังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,479,746.70

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 375,840.87

หน้า 1

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:06

3,555,752.62หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก

๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)

สถานที่ก่อสร้าง บุรีรัมย์กระสังกระสังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 32,054.92

4 งานภูมิทัศน์ รวม 1,668,110.13

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,555,752.62

หน้า 2

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:06

3,555,752.62หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 38.880 บาท/ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 3,849.12 3,849.12

    - คอนกรีตหยาบ .900 บาท/ลบ.ม. 1,700.00 1,530.00 391.00 351.90 1,881.90

    - ทรายหยาบรองพื้นก้นฐานราก .900 บาท/ลบ.ม. 301.03 270.92 99.00 89.10 360.03

    - ทรายหยาบรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต 32.700 บาท/ลบ.ม. 301.03 9,843.68 99.00 3,237.30 13,080.98

    - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. 286.620 บาท/ลบ.ม. 1,820.00 521,648.40 391.00 112,068.42 633,716.82

    - เหล็ก Dia. DB 16 mm. .090 บาท/ตัน 24,282.20 2,185.39 3,300.00 297.00 2,482.40

    - เหล็ก Dia. DB 12 mm. 7.870 บาท/ตัน 23,926.19 188,299.11 3,300.00 25,971.00 214,270.12

    - เหล็ก Dia. RB 9 mm. 3.560 บาท/ตัน 26,876.08 95,678.84 4,100.00 14,596.00 110,274.84

    - เหล็ก Dia. RB 6 mm. 2.900 บาท/ตัน 27,366.82 79,363.77 4,100.00 11,890.00 91,253.78

    - ลวดผูกเหล็ก 432.600 กก. 96.26 41,642.07 0.00 0.00 41,642.08

    - Wire Mesh 4 มม ขนาดตาห่าง 0.20 x 0.20 ม. 654.000 บาท/ตร.ม. 32.28 21,111.12 5.00 3,270.00 24,381.12

    - ไม้แบบ 524.100 บาท/ตร.ม. 210.27 110,202.50 0.00 0.00 110,202.51

2หน้า

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงตีไม้แบบ 1,747.000 บาท/ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 232,351.00 232,351.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 106,912.16 1,071,775.80 16,017.00 407,970.84 1,479,746.70-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานพื้นและตกแต่งผิว คสล. ผิวขัดหยาบ 654.000 บาท/ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 19,620.00 19,620.00

    - ราวสแตนเลสกันตก 217.000 บาท/เมตร 1,450.00 314,650.00 0.00 0.00 314,650.00

    - พื้นทางเดินผิวกรวดล้าง 30.530 บาท/ตร.ม. 280.00 8,548.40 99.00 3,022.47 11,570.87

    - ซ่อมแซมราวสเตนเลสเดิม 1.000 L.S 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 31,730.00 353,198.40 129.00 22,642.47 375,840.87-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ชุดท่อระบายน้ำซึม 38.000 จุด 453.44 17,230.72 0.00 0.00 17,230.72

    - งานวางท่อน้ำเข้า Dia. 0.60 ม. 15.000 บาท/ท่อน 988.28 14,824.20 0.00 0.00 14,824.20

3หน้า

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 1,441.72 32,054.92 0.00 0.00 32,054.92-

4   งานภูมิทัศน์

    - งานถางป่าขุดตอและล้มต้นไม้ 1,350.000 บาท/ตร.ม. 0.00 0.00 5.41 7,303.50 7,303.50

    - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง 10,484.000 บาท/ลบ.ม. 0.00 0.00 0.69 7,233.96 7,233.96

    - งานขุดลอก 2,935.000 บาท/ลบ.ม. 0.00 0.00 39.21 115,081.35 115,081.35

    - งานดินถมเสริมปรับแต่งคันคูขอบสระน้ำ 6,556.200 บาท/ลบ.ม. 60.00 393,372.00 45.25 296,668.05 690,040.05

    - งานเรียงหินใหญ่ 4,245.040 บาท/ตร.ม. 174.30 739,910.47 20.00 84,900.80 824,811.27

    - งานปรับแต่งลาดเอียงขอบคันสระ (หินเรียงเดิม) 1,182.000 บาท/ตร.ม. 0.00 0.00 20.00 23,640.00 23,640.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 234.30 1,133,282.47 130.56 534,827.66 1,668,110.13-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,555,752.62

4หน้า

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก

๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง บุรีรัมย์กระสังกระสังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:05

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

งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)

25 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐

เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

5

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กระสัง กระสัง บุรีรัมย์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3000 4,622,478.403,555,752.62งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก

(บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)
1

รวมค่าก่อสร้าง 4,622,478.40

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      4,900.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    943.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,622,478.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)

25 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐

เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

5

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กระสัง กระสัง บุรีรัมย์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,622,478.40

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      4,900.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    943.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,622,478.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:07



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐

เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

5

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กระสัง กระสัง บุรีรัมย์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  คงฤทธิ์ อาษาภักดิ์  

(  คงฤทธิ์ อาษาภักดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ ชำนิวัตร  

(  กฤษณพงษ์ ชำนิวัตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิโรจน์ พิพัชรพงษ์  

(  วิโรจน์ พิพัชรพงษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วิชุดา สินสวัสดิ์  

(  วิชุดา สินสวัสดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนวัฒน์ ยุนิรัมย์  

(  ธนวัฒน์ ยุนิรัมย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:07



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

บุรีรัมย์กระสังกระสัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระสัง เทศบาลตำบลกระสัง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    25 มีนาคม 2565

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก

๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 4,622,478.40
งานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)

จำนวน 1.000 หลังละ 4,622,478.40 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 4,622,478.40

ราคากลาง (........... สี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 วิโรจน์ พิพัชรพงษ์

25 มีนาคม 2565 12:45:10



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก

๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กระสัง กระสัง บุรีรัมย์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    25 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วิชุดา สินสวัสดิ์  

(  วิชุดา สินสวัสดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ ชำนิวัตร  

(  กฤษณพงษ์ ชำนิวัตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  คงฤทธิ์ อาษาภักดิ์  

(  คงฤทธิ์ อาษาภักดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิโรจน์ พิพัชรพงษ์  

(  วิโรจน์ พิพัชรพงษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก

๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร และงานดินถมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกระสังกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกระสัง)ปริมาณงานกว้าง๓๕.๐๐เมตร

ยาว๑๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กระสัง กระสัง บุรีรัมย์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    25 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลกระสัง / เทศบาลตำบลกระสังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ธนวัฒน์ ยุนิรัมย์  

(  ธนวัฒน์ ยุนิรัมย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


