ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
จางเหมาบริการพนักงานขับรถตูส วนกลาง จํานวน ๑ อัตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
-------------------------------------๑.

ความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ตั้งอยูเ ลขที่ ๑๔๐,
๑๔๐/๑-๓ , ๑๔ ๐/๕ อาคารไอที เ อฟ -ทาวเวอร ชั้ น ๑ -๔ และชั้ น ๖ ถนนสี ล ม แขวงสุ ริ ย วงศ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีก าจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
สถาบันมีภารกิจที่ตองติดตอหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความประสงคจะ
จางเหมาบริการบริษัทภายนอกมาเปนผูใหบริการพนักงานขับรถตูสวนกลางสําหรับสถาบัน
๒.

วัตถุประสงค

เพื่อจางเหมาบริการบริษัทภายนอกมาเปนผูใหบริการ พนักงานขับรถตูส วนกลางจํานวน ๑
อัตรา ปฏิบัตงิ าน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
๓.

คุณสมบัติผูเขาเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานและตองสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลไทยที่ไดรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ
เปนผูมีประสบการณในการใหบริการกับองคกร หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มี
ชื่อเสียงเปนที่รจู ักเชื่อถือได
๓.๒ ประวัติการปฏิบัตงิ านกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหนังสือรับรองผลงานตอหนึ่ง
สัญญา (ถามี)
๓.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนบริษัท / หนังสือบริคนหสนธิ
๓.๔ ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
๓.๕ บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.๕) / บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการผูมอี ํานาจควบคุมพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
๓.๖ หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปตามกฎหมายใหครบถวนในกรณีที่ผเู สนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถามี)
/๓.๗ ผูเสนอราคา....

-๒-

๓.๗ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลการสัง่ ใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๘ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่นหรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการจัดจางในครั้งนี้
๓.๙ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์และคุมกันเชนวานั้น
๓.๑๐ สามารถปฎิบัติตามความตองการของผูจ างงานไดโดยทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีความรับผิดชอบสูง และตรงตอ
๓.๑๑ ไมเคยกระทําความผิดทางกฎหมายไมวากรณีใดๆ
๓.๑๒ บริษัทของผูเ สนอราคามีความมั่นคงเชื่อถือได
๔. คุณสมบัติของพนักงานขับรถตูส วนกลาง
๔.๑ เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหวาง ๒๕-๔๕ ปนับตั้งแตวันเริม่ เขาทํางาน
๔.๒ มีประสบการณในการขับรถตูอยางนอย ๑ ป
๔.๓ รูจักเสนทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนอยางดี
๔.๔ การศึกษาขั้นต่ําวุฒิมัธยมศึกษาปที่ ๓
๔.๕ ความสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ เซนติเมตร และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
๔.๖ ตองผานการเกณฑทหารหรือไดรบั การยกเวนตามกฎหมาย
๔.๗ มีความประพฤติเรียบรอย มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาเวนแตคดี
และไมเคยมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียมากอน
๔.๘ ไมเปนผูดื่มสุราหรือเสพสิง่ เสพติดใดๆ และไมเปนโรคติดตอรายแรง
๔.๙ มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนตตามชนิด ประเภท ถูกตองตามกฎหมาย ออกโดยกรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม ไมนอยกวา ๒ ป และมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก
๔.๑๐ สถาบันขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถตูสวนกลางเพื่อความเหมาะสม
๕.

ลักษณะงานทั่วไป

๕.๑ ขับรถตูรับสงพนักงานของสถาบันดวยความปลอดภัยและปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๒ ดูแลรักษาความสะอาดรถตูสวนกลางของสถาบันใหสะอาดเรียบรอยทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงดูแลทรัพยสินของสถาบันที่อยูในความรับผิดชอบไมใหเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
๕.๓ บํารุงรักษารถตูของสถาบันใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย หากครบกําหนดการเขา
บํารุงรักษาตามระยะของรถตูใหรายงานเจาหนาที่บริหารงานอาคารของสถาบันเพื่อดําเนินการตอไป
๕.๔ หากเกิดความเสียหายกับรถตูของสถาบันทุกกรณีใหรายงานเจาหนาที่บริหารงานอาคารของ
สถาบันทันทีและแจงประกันภัยเขาสํารวจความเสียหายของตัวรถตลอดจนนํารถของสถาบันเขาอูซอม
๕.๕ ปฏิบัติงานตามวันทําการของสถาบัน คือวันจันทร-ศุกร เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.

-๓-

๖.

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
๖.๑ ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานขับรถตูสวนกลางจํานวน ๑ อัตรา ที่มีความรูความสามาถใน
การขับรถยนตตามที่สถาบันหรือผูแทนของสถาบันกําหนดและในกรณีที่สถาบันเห็นวาพนักงานของผูรับจาง
ประพฤติตนไมเหมาะสมหรือขาดงาน สถาบัน มีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงานและผูรับ จางจะดําเนินการจัดหา
พนักงานทดแทนทันทีนับจากที่ไดรับแจงจากสถาบันโดยไมมีขอแมใดๆทั้งสิ้น เปนหนาที่ของผูรับจางที่ตอง
ติดตามการปฏิบัติงานหรือการลาหยุดงานของพนักงานผูรับจาง
๖.๒ ผูรับจางสัญญาจะไมนํางานสวนหนึ่งสวนใดในการจางนี้ไปใหบุคคลใดๆรับจางชวงเวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสถาบัน
๖.๓ ผูรับจ างจะเป นผู รับผิ ดชอบแตเพี ยงผูเดี ยวในการวาจางพนั กงานขับรถของผู รับจ างโดยให มี
สวัสดิการตางๆตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดทุกประการโดยเครงครัด และผูรับจางจะตองรับผิดชอบและใหความ
คุมครองพนักงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูรับจางที่มาทํางานกับสถาบันเกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดรับตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
๖.๔ ผูรบั จางจะตองจัดหาเครื่องแบบทีส่ ะอาดและสุภาพใหพนักงานขับรถตูส วมใส
๖.๕ ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูประสานงานอยางนอย ๑ คนปฏิบัติงานทุกวันทําการของสถาบันเพื่อ
ทําหนาที่ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถของผูรับจางใหเปนไปตามสัญญาจางกับ
สถาบัน
๖.๖ ผูรบั จางตองจัดทําระเบียบและบทลงโทษทางวินัยของพนักงานไวอยางชัดเจน
๖.๗ ในกรณีที่พนักงานขับรถของผูร ับจางทําใหรถของผูวาจางเสียหาย (เปนฝายผิดหรือไมมีคูกรณี)
จะตองชําระคาเสียหายใหผูวาจางตอครั้งครั้งละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ตอกรณีโดยใหขึ้นอยูก ับดุลยพินิจของ
สถาบัน
๖.๘ ในกรณีที่พนักงานขับรถของผูรับจางกระทําผิดกฎจราจรในระหวางการปฎิบัติงาน ซึ่งเกิด
จากความประมาทเลินเลอทําใหไดรบั ใบเปรียบเทียบปรับจากเจาหนาที่ตํารวจจราจรพนักงานของผูรับจางหรือ
ผูรับจางจะเปนผูรับผิดชอบความที่เกิดจากเหตุดังกลาวเองทั้งสิ้น
๗.

คาปรับ
๗.๑ ในกรณีที่ผรู ับจางละเมิดสัญญาจางไมวาในกรณีใดๆ สถาบันขอสงวนสิทธิในการปรับตาม
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
๗.๒ ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางหยุดงานผูรับจางไมสามารถจัดหาพนักงานอื่นมาปฏิบัติ งาน
ทดแทนไดผูรับจางยินดีใหสถาบันปรับในอัตรา ๒ เทาของคาบริการ วิธีคํานวณคาปรับมีดังนี้
ปรับขาดงาน = [(คาจางรายเดือน ÷ ๓๐) × จํานวนวันที่ขาด] × ๒
ปรับเขางานสาย = [คาจางรายเดือน ÷ (๓๐ × ๘)] × (จํานวนชั่วโมงที่สาย x ๒)
๘.

การบริการพนักงานขับรถตูสวนกลาง
๘.๑ คาลวงเวลาในวันทํางานปกติ (จันทร-ศุกร) ในกรณีที่พนักงานขับรถปฏิบัติหนาที่เกินเวลา
ในวันทํางานปกติ กอนเวลา ๐๘.๓๐ น. หรือ หลังเวลา ๑๗.๓๐ น. สถาบันจะจายคาทํางานลวงเวลาเปนการ
เหมาจายชั่วโมงละ ๘๕.๐๐ บาท
/๘.๒ คาจาง....

-๔-

๘.๒ คาจางในวันหยุด (เสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ในกรณีที่พนักงานขับรถปฏิบัติ
หนาที่ในวันหยุด โดยตองปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง สถาบันจะจายคาทํางานลวงเวลา
ในวันหยุดเปนการเหมาจายครั้งละ ๕๐๐.๐๐ บาท
๘.๓ คาเบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานตางจังหวัด (คางคืน) สถาบันจะจายคาเบี้ยเลี้ยงเปนการเหมา
จายครั้งละ ๒๐๐.๐๐ บาทตอวัน โดยสถาบันจะเปนผูจัดหาที่พักใหพนักงานขับรถ
๘.๔ ค า เดิ น ทาง(ยานพาหนะ) กรณี ป ฏิ บั ติ ง านก อ นเวลา ๐๖.๐๐ น.หรื อ หลั ง เวลา
๒๒.๐๐ น. สถาบันจะจายคาเดินทางเปนการเหมาจายครั้งละ ๒๐๐.๐๐ บาท
๙.

วิธีการจัดจาง
การจางเหมาบริการดําเนินการตามระเบียบสถาบันวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๐. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เงินสด หรือแคชเชียรเช็ค หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศในอัตรา
รอยละ ๕ ของเงินคาจางทั้งหมดตามสัญญาในวันจัดทําสัญญา
๑๑. ระยะเวลาการจัดจาง
มีระยะเวลา ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๒. ราคากลาง ราคา ๒๐๕,๐๐๐ บาท (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
๑๓. งบประมาณ วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
๑๔. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
สวนงานพัสดุและอาคารสถานที่ ฝายบริหาร (ติดตอที่ชั้น ๖)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
เลขที่ ๑๔๐, ๑๔๐/๑-๓, ๑๔๐/๕ อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น ๑-๔ และชั้น ๖ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศัพท : ๐ ๒๖๓๔ ๔๙๙๙ ตอ ๖๑๗ โทรสาร: ๐ ๒๖๓๔ ๔๙๗๐
สถาบันสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาไดตามความเหมาะสม
*********************************************************

