
  

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางกัน 
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------------------------- 

                  ด้วยโรงเรียนบ้านบางกัน  ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง        
รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน 1 รายการ และ รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1  
จำนวน 17 รายการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
                  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ข้อ 45   โรงเรียนบ้านบางกัน จึงประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคา
กลาง  รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จำนวน 1 รายการ และรายการครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1  
จำนวน  17 รายการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือให้ผู้ประกอบการประชาพิจารณ์  เป็นระยะเวลา  5  วัน
ทำการ  ตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  18  สิงหาคม 2564 และสามารถส่งหนังสือประชาพิจารณ์
โดยตรง  ได้ที่โรงเรียนบ้านบางกัน ที่อยู่ 99  ม. 4  ต.ทุ่งคาโงก  อ.เมืองพังงา   จ. พังงา  รหัสไปรษณีย์  ๘2000  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางดังแนบ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกัน 

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช ราคากลางต่อหน่วย   1,230    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง แบบมือโยก 
2. วัสดุทำจากพลาสติก 
3. ความจุถังยาไม่น้อยกว่า 16 ลิตร 
4. แรงดันสูงสุด 1 MPa 
5. แรงดันขณะพ่น : 0.2 - 0.3 MPa 
6. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. รถเข็นดิน  ราคากลางต่อหน่วย  2,200    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวกระบะทำด้วยเหล็ก ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร  
2. สามารถบรรทุกของได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม   
3. ล้อคู ่ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว  
4. ความสูงไม่น้อย 60 ซม. ความลึก ไม่น้อยกว่า 15 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวรวมด้าม

จับไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวกะบะไม่น้อยกว่า 84 ซม.  
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

  
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

3. กรรไกรตัดกิ่ง  (ใหญ่)    ราคากลางต่อหน่วย  850    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใบมีดผลิตจากเหล็ก ส่วนด้ามทำจากไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอ่ืนที่ใช้แทนกันได้ 
2. ด้ามจับยาว ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
3. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

4. จอบขุด ราคากลางต่อหน่วย  300    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี  
2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ 
3. ด้ามจับทำจากไม้เนื้อแข็ง ด้ามยาว ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร  
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

5. จอบถาก ราคากลางต่อหน่วย  300    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. จอบทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง  
2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ 
3. ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ความยาวจอบไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

6. กรรไกรตัดกิ่งสูง     ราคากลางต่อหน่วย  950    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใบมีดตัดผลิตจากเหล็กกล้าอย่างดี 
2. มีสปริงหรือเชือกกระตุกให้ใบมีดตัดกิ่งไม้ 
3. สามารถตัดก่ิงไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 ซม. 
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
  

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

7. คราดเหล็ก    ราคากลางต่อหน่วย  195    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ซี่คราดทำด้วยเหล็ก มีคุณภาพ คม ทนทาน แข็งแรง  
2. มีซี่คราดไม่น้อยกว่า 7 ซ่ี  
3. ด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.  
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 

ลงชื่อ.......... ...........................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

8. มีดดายหญ้า  ราคากลางต่อหน่วย  350    บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใบมีดทำจากเหล็กกล้าอย่างดี  
2. ปลายมีดกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
3. ความยาวตลอดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 
4. ด้ามจับไม้ 
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
  

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

9. กรรไกรตัดกิ่ง (เล็ก)  ราคากลางต่อหน่วย  750  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ความยาวตลอดด้ามไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 
2. ใบมีดมีคุณภาพสูง ทำจากเหล็กหรือสแตนเลส 
3. ด้ามจับกระชับมือ สะดวกทุกการใช้งาน ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา  
4. มีสปริง ช่วยผ่อนแรง 
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

  

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

10.  รถเข็นอเนกประสงค์ ราคากลางต่อหน่วย  2,500  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. รถเข็นอเนกประสงค์ ล้อมี 3 ล้อ แบบล้อมอเตอร์ไซตห์รือล้อชนิดอื่นที่ใช้แทนกันได้  
2. โครงสร้างทำจากเหล็ก 
3. สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 100  กก. 
4. มีรั้วกันตก 
5. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 60 x 100 x 50 ซม. 
6. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 

  



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

11.  เลื่อยตัดกิ่ง  ราคากลางต่อหน่วย  790  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใบเลื่อยโค้ง ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี  
2. ด้ามจับหุ้มยางหรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้ 
3. ปลายเป็นตะขอสำหรับเกี่ยว หรือกระตุกก่ิงไม้ 
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
  

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

12.  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ราคากลางต่อหน่วย  9,300  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
2. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4. พร้อมใบมีด 
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

13.  ส้อมพรวนดิน ราคากลางต่อหน่วย  275  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ทำด้วยเหล็ก หรือสเตนเลส 
2. มีซี่ 3  ซี่   
3. ด้ามจับทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอ่ืนที่ใช้ทดแทนกันได้ 
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

14.  ช้อนปลูก ราคากลางต่อหน่วย  220  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ตัวช้อนทำด้วยเหล็ก คุณภาพดี มีความแข็งแรง 
2. ใบช้อนกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  
3. ด้ามทำด้วยไม้ หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้แทนกันได้ 
4. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

15.  ขวาน ราคากลางต่อหน่วย  850  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ขวานแบบไทย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 700 กรัม 
2. หัวขวานทำจากเหล็ก คุณภาพดี 
3. ด้ามขวานทำจากไม้ ยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จับใช้งานกระชับถนัดมือ 
4. คมขวานมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 

  



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

16.  เสียม ราคากลางต่อหน่วย  245  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เสียมผลิตจากเหล็กคุณภาพดี  
2. ด้ามจับทำจากไม้เนื้อแข็ง 
3. ความกว้างของใบเสียมไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
4. ความยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. 
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์วิชางานเกษตร 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

17.  พลั่วตักดิน  ราคากลางต่อหน่วย  315  บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. ใบพลั่วปลายแหลมมน ยาวไม่น้อยกว่า 8 × 11 นิ้ว 
2. ใบพลั่วทำด้วยเหล็ก  
3. ด้ามจับทำจากเหล็ก  
4. ความยาวด้ามจับไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว 
5. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 

 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 

โรงเรียนบ้านบางกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน   ราคากลางต่อหน่วย  12,000     บาท 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว 
3. รัศมีการตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
4. เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
5. ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 

  6. เป็นพัสดุผลิตภายในประเทศ 
 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
    (นางพัชรี อินทแย้ม)  

 
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  
            (นางสาวจุฑามาศ ศรีนิล)  
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ  

                    (นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล) 

 
 
 
 

 

 

 


