






















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

1. ช่ือโครงการ จางปรับปรุงบานพักขาราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 แหง  ดังนี้   
1.1 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/1 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
1.2 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/2 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
1.3 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/3 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
1.4 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/4 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 140,800 บาท 
1.5 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/5 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 137,000 บาท 
1.6 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/6 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
1.7 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/7 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
1.8 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/8 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 145,000 บาท 
1.9 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/9 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 137,000 บาท 
1.10 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/10 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
รวม 10 แหง รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,345,800 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน )     

2.  หนวยงานเจาของโครงการ  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 1,345,800 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป 

ปรับปรุงบานพักขาราชการสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 แหง ประกอบดวย งานรื้อกระเบื้อง
หลังคาเดิม งานรื้อขูดสีเดิม งานมุงหลังคาเมทัลซีท ไมเชิงชายสําเร็จรูป งานทาสีน้ําอะคลีลิคพรอมรองพ้ืนปูนเกา 
สีน้ํามันทาไม ไมเนื้อแข็ง โถสวมชักโครก สายฉีดชําระ อุปกรณประปา  งานรื้อผนังเดิม งานรื้อหนาตาง งานกอ
อิฐบล็อก งานฉาบ งานฝายิบซ่ัมบอรดโครงคราอลูมิเนียม โคมไฟ สวิทซ ปลั๊ก สายไฟ ตูควบคุมชนิดกันดูด 
หนาตางกรอบบานไมวงกบไมเนื้อแข็ง รางน้ําฝน        

5. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 24 ตุลาคม  2561  
5.1 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/1 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 129,900 บาท 
5.2 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/2 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 112,500 บาท 
5.3 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/3 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
5.4 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/4 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 120,000 บาท 
5.5 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/5 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 135,000 บาท 
5.6 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/6 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 131,000 บาท 
5.7 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/7 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 109,500 บาท 
5.8 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/8 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 145,000 บาท 
5.9 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/9 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 137,000 บาท 
5.10 ปรับปรุงบานพักขาราชการ เลขท่ี 3/10 จํานวน 1 แหง ภายในวงเงิน 123,000 บาท                                      
รวม 10 แหง เปนเงินท้ังสิ้น 1,273,900 บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหม่ืนสามพันเการอยบาทถวน) 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบ ปร.4 

    6.2 แบบ ปร.5 
   6.3 แบบ ปร.6 
7. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 
    7.1 นายวราพงษ   เดชะเทศ    ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    7.2 นายบัญชา      เกษมสวัสดิ์ ตําแหนง หัวหนาฝายกอสราง              กรรมการ 
   7.3 นายพงษศักดิ์   ใจงาม        ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ    
 
 


