
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
ที่ 414 / 2562 

เรื่อง    คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
***************************************** 

                   ด้วย   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่    จะด ำเนินกำรจ้ำงเหมบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพ่ือรับ-
ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่  จ ำนวน    4    คัน      ต ำบลโคกหินแฮ่   
อ ำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม      งบประมำณ     264,000    บำท     (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน-)    
จึงแต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรำยนำมและต ำแหน่งดังต่อไปนี้   เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 
           1) นำงมลินี   เพชรมี             ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ                เป็นประธำนกรรมกำร 
           2) นำงธนภร  ทิพย์วงค์          ต ำแหน่ง  หัวหนำ้ส ำนักปลัด                            เป็นกรรมกำร 
           3) นำงจิณณ์ดำรัตน์   นนพัทธ์  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน               เป็นกรรมกำร 

 
           ทั้งนี้     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                  สั่ง   ณ   วันที่  1  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563 

 
 
 

(ลงชื่อ)........................................... 
      ( นำยสันติ   ศรียะไชย ) 

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                                                                 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1.ชื่อโครงการ  จ้ำงเหมำบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพ่ือรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ 
                    จ ำนวน  4  คัน   
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกำรศึกษำ  สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่   ต ำบลโคกหินแฮ่   
       อ ำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม       
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวนเงิน    264,000    บำท   (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน-)     
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563  เป็นเงิน   264,000  บำท  
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  
     ก ำหนดรำคำโดยคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง  ค ำสั่งเลขท่ี 414/2563 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
5.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
           1) นำงมลินี   เพชรมี             ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ                เป็นประธำนกรรมกำร 
           2) นำงธนภร  ทิพย์วงค์          ต ำแหน่ง  หัวหนำ้ส ำนักปลัด                            เป็นกรรมกำร 
           3) นำงจิณณ์ดำรัตน์   นนพัทธ์  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน               เป็นกรรมกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ส่วนราชการ          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่     โทร/โทรสำร.     042-530831   . 
ที่        นพ ๗๒๗๐2.2 /2564                            วนัที่   1  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕63  . 
เรื่อง      กำรก ำหนดคุณลักษณะรถตู้พร้อมคุณสมบัติของผู้ขับ  และรำคำกลำงโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรพำหนะ 
           รถตู้พร้อมคนขับเพ่ือรับ–ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่  จ ำนวน  4  คัน  
********************************************************************************************** 
เรียน หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล / นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
 

         1. เรื่องเดิม  .  
             ด้วย  ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ที ่414/2563 ลงวันที่ 1  เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563    
เรื่อง   คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ–ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ ต ำบลโคกหินแฮ่  อ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม    และตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  (กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม)   ในหมวดค่ำใช้สอย   ประเภทรำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร   แผนงำนกำรศึกษำ    งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-
ส่งเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  โดยตั้งงบประมำณไว้  528,000 บำท (-ห้ำแสนสองหมื่นแปดพันบำทถ้วน-) นั้น  
     

         2. ข้อเท็จจริง .   
             เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่    ได้ท ำกำรยุบรวมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ 
ท ำให้ผู้อยู่ในสภำวะยำกล ำบำกได้รับผลกระทบจำกกำรเดินทำงมำยังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ เพ่ือเป็นกำรสังคม
สงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กท่ีเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ อีกทั้งเพ่ือควำมสะดวก  และปลอดภัย
ในกำรเดินทำงของเด็กก่อนวัยเรียน   จึงได้ก ำหนดคุณลักษณะของพัสดุรถตู้และก ำหนดรำคำกลำงในกำรจ้ำงเหมำบริกำร
พำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพ่ือรับ – ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ จ ำนวน  4  คัน 
     

โดยก ำหนดคุณลักษณะของรถตู้พร้อมคุณสมบัติผู้ขับรถ  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

     1. รถตู้ทุกคันต้องได้รับกำรจดทะเบียนรถตู้ถูกต้องตำมที่กรมกำรขนส่งก ำหนด   
   2. ที่นั่งผู้โดยสำรของรถตู้ทุกคันต้องยึดแน่นอย่ำงมั่นคงแข็งแรงต้องจัดวำงที่นั่งของเด็กนักเรียน 
   เป็นแถว เป็นตอน ตำมควำมกว้ำง ยำวของตัวรถเท่ำนั้น  
   3. รถตู้ทุกคันต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมแข็งแรงปลอดภัยจำกส ำนักงำนขนส่งจังหวัดหรือ                 
                                   สถำนบริกำรที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมท่ีกฎหมำยเท่ำนั้น 
   4. รถตู้ รับ-ส่ง เด็กเล็กทุกคันต้องติดแผ่นป้ำย พื้นสีส้ม ตัวหนังสือสีด ำ ขนำดป้ำย 35 x 85  
   เซนติเมตร มีข้อความเขียนว่า รถรับ-ส่งนักเรียน ศพด. โคกหินแฮ่ ขนำดอักษรไม่น้อยกว่ำ 15 
   เซนติเมตร ติดไว้ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลังของตัวรถและต้องมีไฟสัญญำณสีเหลืองอ ำพัน หรือสีแดง  
   เปิด-ปิด ได้เป็นระยะติดตั้งไว้ด้ำนหน้ำ และ ด้ำนหลังของรถ เพ่ือให้ผู้ขับรถคันอ่ืนที่วิ่งสวนมำหรือ 
   ตำมหลังมำมองเห็นได้โดยชัดเจนในระยะที่ไม่น้อยกว่ำ  150  เมตร  
   5. รถตู้ทุกคันที่จะน ำมำรับส่งนักเรียนต้องได้ท ำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่ได้รับกำร 
        รับรองถูกต้องตำมกฎหมำย 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
   6. รถตู้ทุกคันจะน ำมำรับส่งนักเรียนต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ที่จ ำเป็นกรณีฉุกเฉิน  
       และวัสดุภำยในรถตู้ส่วนของผู้โดยสำรต้องไม่มีของแหลมคม หรือของมีคม และควรมีอุปกรณ์  
                                   ดังนี้ 
    6.1  เครื่องดับเพลิงชนิดฝำผนัง ขนำดที่เหมำะสมติดตั้งไว้ในรถและพร้อมใช้งำนได้ 
                      ตลอดเวลำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
    6.2 รถตู้ทุกคันต้องมีค้อนส ำหรับทุบหัวกลม 1 หัว และมีที่เก็บไว้ในรถท่ีปลอดภัยต่อ  
                                                เด็กเล็กและสำมำรถน ำออกมำใช้งำนได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
    6.3 รถตู้ทุกคันต้องติดพัดลมต้องมีที่ครอบใบพัดเพ่ือป้องกันอันตรำยส ำหรับเด็กเล็ก 
   ภำยในตัวรถไม่น้อยกว่ำ 3  ตัว หรือติดเครื่องปรับอำกำศรถยนต์ที่เหมำะสม 
   7. พนักงำนขับรถตู้ทุกคันต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
   หรือได้รับใบอนุญำตขับรถสำธำรณะ และต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภำพดี  มีวินัย สุขภำพแข็งแรง  
   และสำมำรถปฏิบัติตำม กฎระเบียบ ข้อบังคับของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ และของ 
   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโคกหินแฮ่ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยได้  
   8.  พนักงำนขับรถตู้รับ-ส่ง นักเรียนทุกคันต้องไม่ประวัติเสียหำยด้วยอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต  
   และไม่ยุ่งเกีย่วกับยำเสพติดทุกชนิด   
                               การก าหนดราคากลางของคณะกรรมการ  รายละเอียดมีดังนี้  .  
                               เสน้ทำงและระยะทำงให้รถตู้วิ่งรับ-ส่งเด็กก่อนโดยก ำหนดออกเป็น 4  เส้นทำงตำม 
                               ข้อมูลนักเรียนที่อำศัยอยู่ จ ำนวน  125  คน  ดังนี ้
   เส้นทางท่ี 1 รถตู้วิ่ง 1 คัน เส้นทำง โซนบ้ำนนำบัว-บ้ำนหนองกุง ประกอบด้วย หมู่ 5   
   หมู่ 6 หมู่ 13  และหมู่ 14  ซึ่งมีระยะทำงไป-กลับเฉลี่ย  20  กิโลเมตรต่อวัน 
   เส้นทางท่ี 2 รถตู้วิ่ง 1  คัน เส้นทำง  โซนบ้ำนนำม่วง-หนองแซง  ต้องรับ-ส่งเด็กนักเรียน  
                               หมูท่ี่ 3 หมู่ 4  และหมู่ 8 ซึ่งมีระยะทำงไป-กลับเฉลี่ย  20  กิโลเมตรต่อวัน 
   เส้นทางท่ี 3 รถตู้วิ่ง 1 คัน เส้นทำง โซนบ้ำนนำโน-บ้ำนชลประทำน ต้องรับ – ส่งเด็กนักเรียน 
   หมู่ที่ 7 หมู่ 10 และหมู่ท่ี 15 ซึ่งมีระยะทำงไป-กลับเฉลี่ย  20  กิโลเมตรต่อวัน 
   เส้นทางท่ี 4 รถตู้วิ่ง  1  คัน  เส้นทำงบ้ำนโคกหินแฮ่   ต้องรับ–ส่งเด็กนักเรียน 
   หมู่ที่ 1 หมู่ 2 หมู่ 9  หมู่ที่ 11 และหมู่ท่ี 12 ซึ่งมีระยะทำงไป-กลับเฉลี่ย  20  กิโลเมตรต่อวัน  
                      ซึ่งราคาน้ ามันประกอบด้วยซ่ึงพาณิชจังหวัดได้ประกาศกรรมการราคาน้ ามันดีเซลช่วง 
                               เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   ราคาน้ ามันเฉลี่ยอยู่ท่ีลิตรละ 25 บาท   เราจึงพิจารณาราคา 
             กลางดังนี้ 

1. กำรใช้น้ ำมันของรถตู้คิดระยะทำงท่ี 8  กิโลเมตรต่อกำรใช้น้ ำมัน 1 ลิตร โดยเฉลี่ย รถวิ่ง 
แต่ละเส้นทำงทำง 20 กิโลเมตรต่อวันจะได้รำคำกลำงที่ รถตู้ 4 คัน x ใช้น้ ำมัน 2.5 ลิตร 
x ลิตรละ  25 บำท x 120 วัน รวมครึ่งปี   เป็นเงิน  30,000 บำท 

   2. ค่ำพนักงำนขับรถคิดที่ค่ำแรง วันละ 300 บำท x วันละ  4 คน  x 120 วัน รวมครึ่งปี   
                เป็นเงิน  144,000 บำท 
 
 



   3. ค่ำซ่อมบ ำรุงรถและค่ำบริกำรของเจ้ำของรถตู้คิดครึ่งปีงบประมำณ 90,000 บำทต่อคันต่อปี  
      ดังนั้น  จ้ำงเหมำเช่ำรถตู้พร้อมคนขับ  จ ำนวน 4 คัน   คณะกรรมกำรเห็นด้วยกับกำรเสนอ 
                                   รำคำกลำง ดังนี้ 
                                ค่ำน้ ำมันท้ังปี 30,000 บำท + ค่ำพนักงำนขับรถคิดทั้งปี 144,000 บำท                    
                                  + ค่ำซ่อมบ ำรุงและค่ำบริกำรของเจ้ำของรถตู้คิดเฉลี่ยทั้งปี   90,000   บำท     
                                   รวมเป็นเงิน   ทั้งสิ้น   264,000  บำท  (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน-) ซึ่งเป็นรำคำ  
                                   กลำงในกำร จัดหำพัสดุครั้งนี้ 
                                     

         3. ข้อเสนอแนะ     เห็นควรแจ้งกองคลัง  พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
                                
                     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร 
 
 

ลงชื่อ………………………………………......ประธำนกรรมกำร 
                                                 ( นำงมลินี         เพชรมี ) 
 
                                        ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 
                                                  ( นำงธนภร     ทิพย์วงค ์) 
 

                            ลงชื่อ.....................................................กรรมกำร        
                                                (นำงจิณณ์ดำรัตน์  นนพัทธ์) 
             -ทรำบ  
 
 
(ลงชื่อ)........................................... 
         (นำงเทพดำรำ   นวลตำ )  
            หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
 
ควำมเห็น  ……………………………………………..  ควำมเห็น ....................................................... 
……………………………………………………………..  ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………..  ……………………………………………………………… 
  
 
 
 (ลงชื่อ)...........................................              (ลงชื่อ)................................... 
          (นำยเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์)                              ( นำยสันติ  ศรียะไชย ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


