
























4/5

uul rJ:.+ runiufi

rruuuf,o{:1un1: tjEil1il t[Ag:1n1

r1n:rnr:/rrurioafrr In:rn eu.J,
iru,r n :rr n r :uasBl rioaixlo er:oudrfinlrudruil:varuuaaliur :.,y0 n sucrasluiuoon 1J',tUflnaulrJ

nrfr zst r,rqjd r ohmurol, d.,,orurrlru oirird'urui Ltu!!aflyt
u ilr 0 q r u 16'r iJ o.:Io : r n r :A r u ri o a i-r r dtin r uvr :-vr u r n r ttr o r u e n r * ir u..t

l:cur 6x:nnrTn e dru!:sarurtayL oiufr to rdou nil fl.fl. 2559

v1 t1un15 vulu

1,1U?U : UlYl

o'tu?u
n1?691 n1lt:{{1U 5?t.l

n1?aattaun']r[:{
14IJ1 g t1401riru:uriu o'ru?ut{uJ rn ryrulru Jt

-muy r f, rirn r uuo n fl r rn n r u 28.00 9lt.tJ 45.00 1,260.00 30.00 840.00 2,100.00

250.00 9)l.il

ql:.:i
10.00 2,500.00 2,500.00

*rruvrrflrira-u
80_00 30.00 2,400.00 38.00 3,040.00 5,440.00

1.3 truqtrfiura
1.3.1 {rurfluvioflo'

* r u rn l vi o rjr n' 0afr'rrt, aj r r dr r u fi r, fi o n, fl n l-r,a r u do dr : s )

1.3.2 mu:r.:dralu

-:rdralu

7.00 09r 600.00 4,200.00 4,200.00

10.00 xi. 6so.oo 6,300.00 6,300.00
t.t €1Ulv{$h

Utl$,EU!lr1fl.,
2,780.00

,det
-r{Ytfl6?yl{ 1.00 qFr 2,790.00 400.00 400.00 3,180.00

t.4.1 qruo:ltnl
f h ,q-1nl'ly]flruuuui6oa rS lnl txt4 w

--q41tgy1!639-r5I^- 
rxza w

t.q.z sruroua.rulv'l

5.00 qq 52s.00 2,625.00 115.00 575.00 3,200.00

4.00 qFr 570.00 2,290.00 115.00 460.00 2,740.00

qfi 145.00rru16uarolv,lrns1nu
aU.-

-{lUloualEJ lfla?glg

900 1,305.00 80.00 720.00 2,025.00

8.00 qfi 430.00 3,440.00 80.00 640.00 4,090.00
.4.g rruaindtr{rilr ua srJfrn

-ai srdtv{ fl tvr rr rrr' u r 9.00 t9l 60.00 540.00 70.00 630.00 1,170.00
tfrll5LJ t1/,1141 8.00 qel 150.00 1,200.00 90.00 720.00 L,920.00




	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 25
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 26
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 27
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 28
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 29
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 30
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 31
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 32
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 33
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 34
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 35
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 36
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 37
	ราคากลาง ปร ปรับปรุงบ้านพักราชการสนง.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 38

