
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ 1/2558  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......กองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองตาด....................................... 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  169,600 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 28 เมษายน 2558  เป็นเงิน 169,600  บาท (หนึ่ง

แสนหกหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง  (รถรับส่งเด็ดนักเรียน) 

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา คุณลักษณะเฉพาะของรถ และการรับ-ส่ง นักเรียนดังนี้  

1. เป็นรถกระบะตอนเดียว หรือตอนครึ่ง หรือรถตู้ และมีประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่าประเภทที่3 พร้อม 
พรบ. 

2. ไฟสัญญาณสีเหลืองอ าพันหรือสีแดง ปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านท้ายของรถ  
3. ส าหรับรถกระบะตอนเดียวหรือดับเบิ้ลแคบ ต้องมีหลังคาครอบกระบะพร้อมเหล็กก้ันหลังผู้โดยสาร  
4. มีป้ายพ้ืนที่ส้มขนาดไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีข้อความว่า “รถรับ-ส่ง

นักเรียน” เป็นตัวอักษรสีด า ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
5. ภายในกระบะ ประกอบด้วย เบาะยาว 2-3 แถว ความสภาพกระบะ รถรับ-ส่งนักเรียน 
6. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียน ต้องไม่บรรทุกหรือยินยอมให้ผู้อื่นบรรทุกผู้โดยสารปะปน เว้นแต่ ผู้

ควบคุมดูแลนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
7. ผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องไม่เป็นผู้ประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถและเป็นผู้ซึ่งได้รับอนุญาตขับ

รถยนต์ เป็นผู้ขับรถทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 
หรือ ขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

8. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 
ประจ าอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน 

9. ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษใดๆในขณะขับรถ 
10. ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
11. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถรับ-ส่งนักเรียนให้ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือท่ีอยู่อาศัย หรือส่งมอบให้        

ผู้ปกครองโดยตรง หรือ ณ สถานที่ท่ีตกลงกัน 
12. หากเป็นผู้ที่ดีรับอนุญาตคัดเลือกแล้ว ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  เช่น ขับรถเร็ว เสพสิ่งเสพติด ดื่ม

สุรา  หรือ ค้ายาเสพติด เทศบาลต าบลหนองตาดจะยกเลิกสัญญาการจ้างทันที 
13. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน  

(ก) เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรและติดตั้งไว้ภายในรถในที่เหมาะสมปลอดภัย พร้อมที่จะใช้
การได้ทุกขณะ 

(ข) ค้อนทุบกระจก 1 อันต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถน ามาใช้งานได้โดยสะดวก  
14.   ในห้วงเวลารับ-ส่งเด็กเล็ก หากเด็กได้รับอุบัติเหตุให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
15. เมื่อรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนเสียระหว่างทาง สามารถเปลี่ยนรถคันใหม่และส่งนักเรียนกลับบ้านด้วย

ความปลอดภัย ถ้าหากผู้รับจ้างมีกิจธุระท่ีจ าเป็นไม่สามารถมารับเด็กนักเรียนได้ ให้จัดหาคนมาแทน  



ตารางรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนอนุบาล 2-3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ 

 ตารางเวลาเด็กขึ้นรถ
รับส่ง 
คันที่ 1 

รายการหมู่บ้านเด็กที่ข้ึน
รถ 

จ านวนเด็กที่
ขึ้นรถ 

ระยะทาง หมายเหตุ 

เวลา 7.30น ม.7 11 5  กม.  
7.45 ม.17 8 4  กม.  
8.00 ม.10 15 8  กม.  
8.30 ถึงศูนย์เด็กฯ    

เวลา15.00น ออกจากศูนย์เด็ก    
15.20 ม.10 15 8  กม  
16.10 ม.17 5 4  กม  
16.20 ม.7 11 5  กม.  

รวมทั้งหมด  34 คน   
 

ตารางเวลาเด็กขึ้นรถรับส่ง 
คันที่  2  

รายการหมู่บ้านเด็กที่ข้ึน
รถ 

จ านวนเด็ก  หมายเหตุ 

เวลา 7.30น ม.19 12 12 กม  
7.45 ม.18 2 6  กม.  
7.50 ม.20 14 6  กม.  
8.10 ม.5 8 6  กม.  
8.30 ถึงศูนย์เด็กฯ    

เวลา15.00น ออกจากศูนย์เด็ก    
15.20 ม.5 8 6 กม.  
15.40 ม.20 14 6 กม.  
16.10 ม.18 2 6  กม.  
1620 ม.19 12 12 กม  

รวม ทั้งหมด  36 คน   
 

 

 

 

 

 



ตารางรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนอนุบาล 2-3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ 

 

ตารางเวลาเด็กขึ้นรถรับส่ง 
คันที่ 3  

รายการหมู่บ้านเด็กที่
ขึ้นรถ 

จ านวนเด็กที่
ขึ้นรถ 

ระยะทาง 
จาก(ทต-ม.11) 

หมายเหตุ 

เวลา 7.30น ม.11 2      6  กม  
7.45 ม.13 9 4  กม  
7.50 ม.18 11 5  กม  
8.20 ม.6 7 1.5  กม  
8.30 ถึงศูนย์เด็กฯ    

เวลา15.00น ออกจากศูนย์เด็ก    
15.10 ม.6 7 1.5  กม  
16.20 ม.18 11 5  กม  
16.25 ม.13 9 4  กม  
16.30 ม.11 2   6  กม  

รวมทั้งหมด  30 คน   
 

 

ตารางเวลาเด็กขึ้นรถรับส่ง 
คันที่  4  

รายการหมู่บ้าน
จ านวนเด็กที่ข้ึนรถ 

จ านวนเด็กที่
ขึ้นรถ 

ระยะทาง 
(จากทต-
หมู่บ้าน) 

หมายเหตุ 

เวลา 7.30น ม.4 13 8 กม.  
7.45 ม.8 13 10 กม.  
8.15 ม.12 7 3  กม.  
8.30 ถึงศูนย์เด็กฯ    

เวลา15.00น ออกจากศูนย์เด็ก    
15.20 ม.12 7 3  กม.  
15.50 ม.4 13 8 กม.  
16.00 ม.8 13 10 กม.  

รวมทั้งหมด  33 คน   
 

 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

 4.1 นายศรัณย์  ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 
     5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
  1. นายศรัณย์  ศักดิ์ปกรณ์การต์ 


