
ขอบเขตงานหรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดทุีจ่ะซือ้จะจา้ง 
ในการจา้งเหมาก าจดัวชัพชืและผกัตบชวาภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่คอย  

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐    
ข้อ ๒๑  ในการจ้างเหมาก าจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ต าบลท่าคอย อ าเภอ    
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน 30 วัน พิจารณาตัดสินด้วย ( / ) ราคารวม (  )  ราคาต่อรายการ   
(  ) อื่นๆ 

 

แหล่งที่มาของรายละเอียด/ราคากลาง คณะกรรมการผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ได้พิจารณาราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
    (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคาการก าหนด 
    (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
    (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
    (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
    (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
    (๖) ราคาอ่ืนใดตามเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓)     ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ(๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ มติคณะกรรมการพิจารณาราคาตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้
เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง จึงได้ก าหนดขอบเขต
ของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เกณฑ์ตาม (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณ
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคาการก าหนด โดยอ้างอิงจากสูตรการค านวณมาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง          
และใช้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ลิตรละ ประมาณ 35.00 บาท น้ ามันเบนซินลิตรละ ประมาณ  45.00 บาท      
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ที ่

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

ที่จะจัดซื้อจดัจา้ง 

 
จ านวน/หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 

บาท/สตางค ์
เป็นเงนิ 

บาท/สตางค ์
๑ เหมืองเลียบถนนสาย ศาลาพ่อแก่  

หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง  
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50 
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 ลึก 
เฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทางรวม 
1,150.00 เมตรขุดลอก ดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

14 ชั่วโมง 767 - 10,738 - 

 



 
 
 

- 2 - 
 
 

 
ที ่

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

ที่จะจัดซื้อจดัจา้ง 

 
จ านวน/หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 

บาท/สตางค ์
เป็นเงนิ 

บาท/สตางค ์
2 เหมืองเลียบถนนสายบ้านนายแป๊ะ 

สายหนึ่ง - น.ส.นริศรา ช่วยเพ็ญ 
หมู่ที 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50 
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
230.00 เมตร ขุดลอกดิน และ
วัชพืช ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 767 - 2,301 - 

3 เหมืองนานางออง  หวานมาก  
หมู่ที 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
460.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง 767 - 4,602 - 

4 เหมืองเลียบถนนทางเข้าหมู่บ้าน
หนองขานาง-สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนฯ หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
890.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

11 ชั่วโมง 767 - 8,437 - 
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ที ่

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

ที่จะจัดซื้อจดัจา้ง 

 
จ านวน/หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 

บาท/สตางค ์
เป็นเงนิ 

บาท/สตางค ์
5 เหมืองเลียบถนนสายหลังยูเนี่ยนฯ-

ไร่นายฉลอง  เหลืองเจื้อย  หมู่ที่ 5 
บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
1,040.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

5 ชั่วโมง 767 - 3,835 - 

6 เหมืองเลียบถนนสายหลัง ร.ร.บ้าน
หนองขานาง-สามแยกหนองประดู่  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
1,040.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

12 ชั่วโมง 767 - 9.204 - 

7 เหมืองอู่ช่างนิต-บ้านนายณรงค์  
หมูที่ 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
940.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

11 ชั่วโมง 767 - 8,437 - 
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ที ่

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

ที่จะจัดซื้อจดัจา้ง 

 
จ านวน/หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 

บาท/สตางค ์
เป็นเงนิ 

บาท/สตางค ์
8 เหมืองบ้านนายสุภาพ-ถนน

สายร.ร.บ้านหนองขานาง-สามแยก
หนองประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
465.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

6 ชั่วโมง 767 - 4,602 - 

9 เหมืองหน้าไร่ผู้ใหญ่ - ไร่นาย
ยุทธนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50  
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทาง 
630.00 เมตรขุดลอกดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

8 ชั่วโมง 767 - 6,136 - 

10 เหมืองไร่นายอรัญ  หมู่ที่ 5  
บ้านหนองขานาง 
ปากเหมืองกว้าง 1.00 - 1.50 
เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.50 ลึก 
เฉลี่ย 0.60 เมตร ระยะทางรวม 
200.00 เมตรขุดลอก ดิน และ
วัชพืช  ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  
ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 767 - 2,301 - 
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ที ่

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

ที่จะจัดซื้อจดัจา้ง 

 
จ านวน/หนว่ยนบั 

ราคา 
ต่อหนว่ย 

บาท/สตางค ์
เป็นเงนิ 

บาท/สตางค ์
11 ล าห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง 

ปากห้วยกว้าง 15.00 - 20.00 
เมตร  ระยะทาง 2,000.00 เมตร 
ขุดลอกวัชพืช ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร 
(รถแบลคโฮ ขนาด แรงม้า 145-
168)  ท างาน 8 ชั่วโมง ต่อ วัน 
ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมง 

48 ชั่วโมง 767 - 57,072 - 

12 รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 1 คัน 32 ชั่วโมง 720 - 23,040 - 
รวมเปน็เงินคา่จ้างเหมา 145,025 - 

รวมเปน็เงินพร้อมคา่ FACTOR F 1.0700 155,176 75 
คิดเปน็เงนิคา่จา้งเหมาทัง้สิน้ 155,176 75 

ผูจ้ดัท ารา่งขอบเขตฯเหน็ควรคิด
เป็นเงนิคา่จา้งเหมาทั้งสิน้ 

(ตวัอักษร)     (หนึ่งแสนหา้หมื่นหา้พนับาทถว้น) 155,000 - 

 

คณะกรรมการผูจ้ดัท ารา่งขอบเขตของงานรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะจดัซือ้จัดจา้ง 
พร้อมทั้งก าหนดราคากลาง 

 

          (ลงชื่อ)      จ.อ. ศรายุทธ  ค าเทศ      ประธานกรรมการฯ 
                                                         (ศรายุทธ    ค าเทศ) 
(ลงชื่อ)             ณรงค์ ใจกล้า          กรรมการฯ          (ลงชื่อ)        ทรงศักดิ ์กลิ่นมาลี        กรรมการ/เลขาฯ 
                (นายณรงค์    ใจกล้า)                      (นายทรงศักดิ์    กลิ่นมาลี) 
 


