
  
                 

                                                                                                      
          

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศพิเศษ แบบ ๒ ชั้น 

 

………………………………. 
    

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง เหมารถปรับอากาศ
พิเศษ แบบ ๒ ชั้น ๘ ล้อ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๕ คัน ตามรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาก าหนด   เพ่ือด าเนินการตามโครงการ “ไหว้พระ
ประจ าปี ๒๕๕๗”  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดก าหนดการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

 
 

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๐,๐๐๐  บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 
 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา 

จ้างดังกล่าว  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งกระตาดพัฒนา ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้  และต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองเสนอราคาโดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคา
เป็น ๒ ส่วน 

๕.ต้องมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไม่ประจ าทาง 
๖.ต้องมีประกันคุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสารในวงเงินไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐บาท/คน หรือต้อง

รับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุดังกล่าว จนกว่าจะสิ้นสุดเหตุที่เกิด  
๗.ให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทรถมีพนักงานหรือผู้ให้บริการความสะดวกแก่ผู้โดยสารจ านวน ๑ คน/คัน

และพนักงานขับรถ จ านวน ๒ คน/คัน 
๘.ค่าอาหาร ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานขับรถและพนักงานบริการประจ ารถผู้ประกอบการต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบ 
๙.กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดอุทกภัย วาตภัยไม่สามารถเดินทางได้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระ

ตาดพัฒนา สามารถยกเลิกการเดินทางได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางโดยไม่ต้องช าระค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
๑๐.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าทางด่วน น้ ามันรถ และอ่ืน ๆ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ 
๑๑.กรณีเกิดรถเสียหายระหว่างเดินทางจะต้องจัดรถสภาพดีทดแทนในทันที 
๑๒.บริษัทต้องแสดงรายงานจดทะเบียนประจ าปี หลักฐานท าประกันภัยรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ 
๑๓.ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นต้น  
 
                                                                                                        /ก าหนด..... 
 

                      
 



 
                                               -๒- 
 
ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับอ าเภอหนองก่ี ระหว่างเวลา ๐๘ .๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ  ตั้งแต่วันที่ ๖  – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองคลัง 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  และ
ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอหนองก่ี        

 

                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  ระหว่าง วันที่ ๒  – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                    
๐ – ๔๔๖๔ – ๑๕๑๒-๓    เว้นวันหยุดราชการ     และทางเว็บไซต์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาด
พัฒนา www.tungkratadpatthana.go.th  หรือ www.gprocruement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

    

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                                                                          
                                  (นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocruement.go.th/


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมารถปรับอากาศพิเศษ แบบ ๒ ชั้น  
แนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ตามโครงการ “ไหว้พระ ประจ าปี ๒๕๕๗”   
๑ ความต้องการ 

การจ้างเหมารถปรับอากาศพิเศษ แบบ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน จ านวน ๕ คัน จ านวน ๒ วัน 
พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ตามโครงการ “ไหว้พระประจ าปี ๒๕๕๗”  ในวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗   ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  (รายละเอียดก าหนดการตามเอกสารแนบท้าย และการเดินทางสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้สักการะสถานที่อันเป็นมงคลทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความสงบทางใจและเกิดขวัญก าลังใจ
ที่ดีข้ึนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียดต่าง ๆและท ากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีคุณธรรม จริยธรรมและทราบซึ่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมของวัดและสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ไปศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  
๓. สถานที่ด าเนินการ 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  จ านวน ๒ วัน  
๕. คุณลักษณะท่ัวไป 

๕.๑  จ้างเหมารถปรับอากาศพิเศษ แบบ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน พร้อมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
และพร้อมพนักงานขับรถยนต์  จ านวน ๕ คัน 
๕.๒  ผู้รับจ้างต้องท าประกันภัยรถยนต์และจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ตลอดสัญญา 
 ๕.๓  รถที่ใช้ในการเดินทางต้องติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง  มีระบบเครื่องเสียงและจอ หรือโทรทัศน์ ที่สามารถ  
ใช้งานได้ดีตลอดทาง  รวมทั้งระบบเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผลิตรถยนต์และมีช่องระบายความเย็นได้
ทั้งคัน  และต้องมีห้องสุขาที่สะอาด สภาพพร้อมใช้งาน  รวมถึงจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในรถ  
 ๕.๔ ต้องน าหลักฐานการจดทะเบียนรถทุกคันที่จะเสนอราคา  มาแสดงและรถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถที่มี
ทะเบียนตรงกับหลักฐานที่น ามาแสดง 
 ๕.๕  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรถที่จดทะเบียนและใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 ๕.๖  หากรถปรับอากาศคันที่จ้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ  ผู้รับจ้างต้อง
จัดหารถปรับอากาศคันใหม่มาทดแทน และให้มีสภาพและขนาดเท่าเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยน  เพ่ือให้ใช้งานได้ดีทันที
จนกว่ารถปรับอากาศคันที่ช ารุดจะพร้อมใช้งาน  โดยผู้รับจ้างต้องน าส่งรถปรับอากาศคันที่เปลี่ยนให้ผู้ว่าจ้างถึงสถานที่ใช้
งาน  และผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเอง  หากผู้รับจ้างละเลยไม่จัดหารถปรับอากาศ
มาทดแทนคันที่ช ารุด  กรณีนี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายทันที 
 ๕ .๗  พนักงานขับรถยนต์ จะต้องมีใบอนุญาตขับรถ  หรือใบอนุญาตบริการแล้วแต่กรณีถูกต้องตามลักษณะ/
มาตรฐานรถยนต์และชนิด/ประเภทที่รถให้บริการจากกรมการขนส่งทางบก  มีความรู้ความช านาญในเส้นทางตาม
แผนการเดินทางขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 ๕.๘  ผู้รับจ้างต้องส่งข้อมูล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ว่าจ้าง  
 ๕.๙  พนักงานขับรถยนต์  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่มีโรค
ประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานและไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง 



 ๕.๑๐ ผู้เสนอราคารายที่ผ่านการคัดเลือก  ต้องน าผู้ว่าจ้างไปตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถปรับอากาศท่ีจะ
น ามาให้บริการก่อนวันออกเดินทาง หลังการตรวจสอบหากผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ให้เปลี่ยนแปลงรถเนื่องจากสภาพ
ไม่พร้อมให้บริการ  ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกต้องด าเนินการตามท่ีได้รับแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการไหว้พระ ประจ าปี 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                 ระหว่างวนัที ่ 23 – 24 พฤษภาคม 2557 
วันที่  23 พ.ค. 2557 
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ปตท.หนองก่ี เจ้าหน้าที่ อบต. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
22.00 น. ออกเดินทางจาก อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ มุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสงคราม โดย รถปรับอากาศพิเศษ 
วันที่  24 พ.ค. 2557 
06.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.สมุทรสงคราม พร้อมรับประทานอาหารเช้า  
08.30 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดบางกะพ้อม (วัดที่ 1) อาคารก่ออิฐถือปูน มีอิทธิพลของ 
สถาปัตยกรรมของสถาปัตยกรรมจีน ตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าปั้นเป็นลายปูนปั้นแบบจีน ประตูทางเข้าเป็นทรงกลม มีปูนปั้น
เป็นรูปทหารฝรั่งยืนเฝ้า 2 ข้างประตู ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังนูน ที่สวยงามแปลกตา เป็นอย่างยิ่ง  
10.00 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดจุฬามณี (วัดที่ 2) เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างมาแต่รัชสมัย
พระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้น
ด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง ประดับ
ประดาด้วยโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาล
ปัจจุบัน  
11.00 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทร (วัดที่ 3) ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน
ของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปส าคัญองค์หนึ่งของไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมศรัทธาและท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวแม่กลองแห่งสมุทรสงครามเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสักการะอย่างกว้างขวางของชาวไทย
ทุกสารทิศมานานนับสมัยจนถึงกับมีค ากล่าวว่า หากไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เสมือนมาไม่ถึง
เมืองสมุทรสงคราม  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ร้านอาหาร  
13.00 น. น าท่านนมัสการและเที่ยวชม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (วัดที่ 4) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของ
ประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนต า ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้าง
บาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็นโบสถ์ท่ีมี
ความสวยงามไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ า  
14.00 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดเจริญสุขารามวรวิหาร หรือ วัดบางไผ่เตี้ย (วัดที่ 5) ภายในวัดมีพระ
อุโบสถท่ีมีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต
ลักษณะเป็นพรปฏิมากรสมัยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลงขนาดหน้าพระเพลากว้าง 178 เซนติเมตร สูงจากพ้ืนรอง
ประทับถึงจุฬา 208 เซนติเมตร  
14.30 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดบางกุ้ง (วัดที่ 6) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน อยู่คนละ
ฝั่งกับค่ายบางกุ้งโดยมีถนนผ่านกลาง สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ได้แก่ คัมภีร์โบราณ ส่วนมากจะเป็นต ารายาโบราณ 
และบริเวณหน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้ าแม่กลอง จะมีปลาน้ าจืดต่างๆอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จนได้ชื่อว่า "วัง
มัจฉา"  
 
 
 
 
 
15.00 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดบางแคน้อย (วัดที่ 7) ภายในวัดมีอุโบสถท่ีการแกะสลักท่ีที่น่าสนใจ 
และหาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ เวลาและฝีมือการแกะสลักท่ีปราณีตบรรจง โดยใช้ช่างที่มีความ



ช านาญ, ไม้มะค่าโมงซึ่งใช้เป็นแท่นรองพระประธานมีขนาดใหญ่มา คือกว้าง 2 เมตรครึ่ง ยาว 3 เมตร หนา4 นิ้ว
, ชุกชีพระประธานเป็นไม้แกะสลักในทรงจอมแห , พ้ืนอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง หนา 2 นิ้ว กว้าง 40-44 นิ้ว  
16.30 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดบางแคใหญ่ (วัดที่ 8) ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยวาดจาก
สีฝุ่น ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ภายในอุโบสถเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี และวิหารพระอรหันต์ 56 
องค์ ท าจากศิลาแลง สิ่งที่น่าสนใจของพระอรหันต์ทั้ง 56 องค์นี้ อยู่ที่พระพุทธรูปด้านหน้าอุโบสถ 2 องค์ และ
ด้านหลังอุโบสถ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง พุทธลักษณะ และเครื่องทรงจะเป็นแบบสมัยสุโขทัย ส่วน
พระพุทธรูปโดยรอบอีก 53 องค์ พุทธลักษณะและเครื่องทรงจะเป็นแบบอู่ทอง พระพุทธรูปทั้งหมดนี้สร้างใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย (ในปัจจุบันได้มีการโบกปูนลงลักษณ์ปิดทอง ป้องกันความเสียหาย จากการเวลาที่ผ่านไป)   
17.00 น. น าท่านนมัสการและไหว้พระท่ี วัดอัมพวันเจติยาราม (วัดที่ 9) วัดอัมพวันเจติยารามเป็นวัดของตระกูล
ราชนิกูลบางช้าง สร้างขึ้นโดย สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ 
หลังวัดนี้ก็เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยก กระบัตร และคุณนาค เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพ
วันฯ เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอด ฉิม บุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ต่อมา วัดอัมพวันฯ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 
4 และรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  
17.30 น. แวะชมตลาดน้ าอัมพวา 
20.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


