ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจาทาง
--------------------------------------1. ความเป็นมา
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีจัดทากิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจาปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 โดยไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรายละเอียด
ดังแนบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามนโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น เพื่อนานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรายละเอียด
ดังแนบ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. คุณลักษณะรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจาทาง
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น เพื่อเดินทางไป – กลับ ระหว่างโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัด
จันทบุรี กับ แหล่งเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังแนบ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 ดังกาหนดการ
เดินทางในแต่ละระดับชั้น

ที่
1
2
3
4

ระดับชั้น
ม.1 ณ เรือนจาชั่วคราวเขาระกา จังหวัดตราด
ม.2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ม.3 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA)จังหวัดชลบุรี
ม.4 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตลาดน้า 4 ภาค จังหวัดชลบุรี

วันที่เดินทาง
จานวนรถ
5 ธันวาคม 2563
9
6 ธันวาคม 2563
9
8 ธันวาคม 2563
9
19 ธันวาคม 2563
7
20 ธันวาคม 2563
6
5 ม.5 ณ สวนนงนุชพัทยา ตลาดน้า 4 ภาค จังหวัดชลบุรี
26 ธันวาคม 2563
7
27 ธันวาคม 2563
6
6 ม.6 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2563
8
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องนารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ มาเตรียมความพร้อมทั้งหมด ณ
โรงเรี ย นศรี ย านุ ส รณ์ ก่ อ นออกเดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 1 ชั่ ว โมง โดยทุ ก คั น ต้ อ งพร้ อ มออกเดิ น ทางจากโรงเรี ย น
ศรียานุสรณ์ (ตามกาหนดการ แนบท้าย)
4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนขับรถยนต์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตรงตามประเภทและชนิดของรถจากกรมขนส่งทางบก
และมีความรู้ความชานาญเส้นทาง ตามที่กาหนดไว้ในกาหนดการแนบท้ายประกาศนี้
4.3 ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องจั ดให้ มีร ถตารวจทางหลวงนาขบวนในระหว่ างการเดินทางทั้ งไปและกลั บ พร้อ มทั้ง รับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น และหากรถโดยสารปรับอากาศ คันใดคันหนึ่งของผู้รับจ้างเกิดขัดข้องด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องรีบเปลี่ยนรถให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ เพิ่ม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
4.4 รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ามันเชื้อเพลิงหล่ อลื่น จะต้องเป็นรถที่อยู่ในสภาพดีถึงดีมาก พร้อมใช้งาน
สาหรับเดินทางไกล ผู้รับจ้างต้องทาการตรวจสอบสภาพของรถโดยสารปรับอากาศ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่น ระบบ
เครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบการทรงตัว ระบบเครื่องทาความเย็น สภาพของยางทุกเส้นพร้อม ยางอะไหล่
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
4.5 ผู้รั บ จ้างที่ช นะการเสนอราคาต้องส่งเอกสารการตรวจสภาพรถและคนขั บตามแบบฟอร์มที่โ รงเรียนกาหนดส่ ง
โรงเรียนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 5 วันทาการ
4.6 รายละเอียดอื่น ๆ
1. ต้องนาหลักฐานการจดทะเบียนรถทุกคันที่จะเสนอราคามาแสดง
2. รถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถทะเบียนตรงกับหลักฐานที่นามาแสดง
3. ผู้รับจ้างต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ประเภทการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารของ
กรมการขนส่งทางบกโดยไม่ขาดอายุมาแสดง
4. รถที่ใช้ในการเดินทางต้องมีการจัดทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (พ.ร.บ.) โดยไม่ขาดอายุมา
แสดง
5. ต้องมีประกันภัยทุกที่นั่งภายในห้องโดยสาร
6. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่าผ่าน
ทางพิเศษ หรือค่าจอดรถ
7. มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น กระติกน้าร้อน ถังน้าแข็ง และน้าแข็ง ถุงขยะ กระดาษทิชชู่
8. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นแก่การให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น

9. ในกรณีรถเสีย และต้องใช้เวลาซ่อมมากกว่า 1 ชม. ต้องนารถคันใหม่มาเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. วิธีดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ให้ผู้รับจ้างทาหนังสือส่งมอบงานต่อ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี หลังจากงานได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้
ภายใน 3 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นจากการเดินทาง
7. วงเงินในการจัดหา
7.1 วงเงินงบประมาณ 826,000.- บาท ( แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน )
7.2 ราคากลาง
826,000.- บาท ( แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน )

ลงชื่อ..................................ประธานกรรมการ
( นางสาวไพเราะ คณะพูล )
ลงชื่อ.................................กรรมการ
( ว่าที่ ร.ต.หญิงจิดาภา เมธากุล )

ลงชื่อ.................................กรรมการ
( นางสาวศศิธร เพชรนิล )

