-ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สาหรับรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ประจาปี 2562
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1. เหตุผลความจาเป็น
เนื่องจาก สานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. สาขาที่ 00002
ตั้งอยู่ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เลขที่ 88 หมู่ 9 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วย
ปฏิบัติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สานักปฏิบัติการ
ดาวเที ย ม, ส านั ก พั ฒ นาและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ และหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การ SPACE INSPIRIUM
รวมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยประมาณ 160 คน ซึ่งมีภารกิจและกิจกรรมอันสาคัญในการเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ สทอภ.
อย่างต่อเนื่องในการนี้มีความเป็นต้องการรถที่มีการควบคุมความปลอดภัยและพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรมที่ได้มาตราฐาน
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จานวน 7 คัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดส่งเอกสาร/ข้อมูลสาคัญ ตลอดจนรับ-ส่ง บุคลากร สทอภ. ระหว่าง สทอภ. อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ เลขที่ 88 หมู่ 9 ต าบลทุ่ งสุ ข ลา อ าเภอศรี ร าชา จั งหวั ด ชลบุ รี กั บ สทอภ. ส านั ก งานใหญ่
ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งขาไป-ขากลับ
2.2 เพื่อบริการ รับ-ส่ง บุคลากร สทอภ. ที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ไปปฏิบัติภารกิจ สทอภ.
นอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก สทอภ.
3. คุณสมบัติผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็ น ผู้ ได้รับ เอกสิ ทธิ์ห รือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสาคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติบุ คคลที่จ ะเข้าเป็น คู่สั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบั ญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-23.8 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขแห่ งสัญญาทุกประการ และเป็นผลงานที่ต้องดาเนินการเสร็จสิ้ นเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินไม่น้อยกว่า
1,000,000.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) ในสัญญาเดียว ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือ
ใบสั่งจ้างจนถึงวันยื่นเอกสาร อย่างน้อย 1 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่ส านั กงานฯ เชื่อถือ โดยต้องแนบส าเนาสั ญญาและสาเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสาเนาใบสั่งจ้างและสาเนา
หนังสือรับรองผลงานซึ่งแสดงรายละเอียดผลงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจลงนามรับรองและประทับตรา
(ถ้ามี) โดยสแกนแนบไฟล์มาในระบบ e-GP เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยหลักฐานดังกล่าวนี้สานักงานฯ จะเก็บไว้
เป็นเอกสารราชการ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 เงื่อนไขทั่วไป
4.1.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายละเอียดข้อกาหนด (TOR) การจ้างฉบับนี้ โดยสแกนแนบไฟล์มาในระบบ e-GP
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยหลักฐานดังกล่าวนี้สานักงานฯ จะเก็บไว้เป็นเอกสารราชการ พร้อมทั้งให้
ผู้มีอานาจลงนามรับรองและประทับตรา (ถ้ามี)
4.1.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นสาเนาทะเบียนรถ สาเนากรมธรรม์ พรบ. สาเนากรมธรรม์ประกันภัย โดยสแกน
แนบไฟล์ มาในระบบ e-GP เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยหลั กฐานดังกล่ าวนี้ส านักงานฯ จะเก็บไว้เป็ น
เอกสารราชการ พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจลงนามรับรองและประทับตรา (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สาเนากรมธรรม์การประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถ กรณีเสียชีวิต
ไม่น้อยกว่า 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน และ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง
รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง
(2) สาเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก และการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครอง
ผู้โดยสารในกรณี เสี ยชีวิตคนละไม่น้ อยกว่า 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และค่ารักษาพยาบาล 100,000.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อคน
4.1.3 ผู้ เสนอราคาต้ องยื่ น ส าเนาใบขับ ขี่ , ส าเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนของพนั กงานขับ รถ โดยสแกน
แนบไฟล์ มาในระบบ e-GP เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยหลั กฐานดังกล่ าวนี้ส านักงานฯ จะเก็บไว้ เป็ น
เอกสารราชการ พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจลงนามรับรองและประทับตรา (ถ้ามี)
4.1.4 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สายตา
ความดันโลหิต ปอด โรคติดต่อร้ายแรง ทุพพลภาพ และสารเสพติด จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
โดยต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยสแกน
แนบไฟล์ มาในระบบ e-GP เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยหลั กฐานดังกล่ าวนี้ส านักงานฯ จะเก็บไว้เป็ น
เอกสารราชการ พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจลงนามรับรองและประทับตรา (ถ้ามี)
4.1.5 กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอานาจ มาทาการยื่นซองข้อเสนอแทนหรือ
ผูกพัน ในนามนิติบุคคลนั้น ต้องทาหนังสือมอบอานาจพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ม อบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มี
อานาจเต็ม โดยชอบด้วยกฎหมาย

-34.1.6 สทอภ. จะพิจารณาผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามข้อกาหนดทุกข้อ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามข้อกาหนดของ สทอภ. เท่านั้น ให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
4.1.7 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแจกแจงราคาค่าบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศเป็นราคาต่อวันต่อคัน และ
ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภายใน 1 วันทาการ นับถัดจากวันที่ประมูลราคาแล้วเสร็จ
4.2 คุณสมบัติของรถยนต์ตู้ปรับอากาศ แบบที่ 1
4.2.1 เป็นรถยนต์ตู้ปรับอากาศ หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400
ซีซี อายุรถยนต์ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
4.2.2 จานวนที่นั่งสาหรับผู้โดยสารไม่ เกิน 10 ที่นั่ง จานวน 5 คัน (ไม่รวมที่นั่งคนขับ ) ที่นั่งผู้โดยสารสามารถ
ปรับเอนได้ทั้งหมด
4.2.3 เครื่องยนต์ตดิ ตัง้ จากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงไปจากเดิม
4.2.4 พวงมาลัยเพาเวอร์
4.2.5 ระบบเบรก ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
4.2.6 ชนิดล้อและยาง ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม ยางเรเดียลขนาดไม่ต่ากว่า 195/60R15
ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตรวมทั้งล้อและยางอะไหล่
4.2.7 ระบบไฟส่ อ งสว่ างและไฟสั ญ ญาณต่ างๆ ตามมาตรฐานผู้ ผ ลิ ต และตามพระราชบั ญ ญั ติ รถยนต์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
4.2.8 มีจอแสดงผลอัตราความเร็วรถสาหรับผู้โดยสาร
4.2.9 มีปุ่มกดเพื่อให้คนขับลดความเร็ว
4.2.10 รถยนต์ตู้ปรับอากาศที่นามาให้บริการต้องมีสภาพสมบูรณ์ ทั้งภายใน ภายนอก สภาพตัวถังไม่ผุกร่อน
ยางรถยนต์จะต้องมีสภาพใหม่ อายุการใช้งานยางรถยนต์ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ
4.2.11 อุป กรณ์ มาตรฐานประจ ารถครบ และถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดไว้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการขับขี่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เครื่องปรับอากาศแบบไมโครบัส
(2) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
(3) วิทยุ และเครื่องเล่นซีดีพร้อมลาโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว
(4) ฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า 40%
(5) ติดตั้งอุปกรณ์ GPSและควบคุมความเร็ว
(6) ม่านบังแดดรอบคัน ยกเว้นตอนหน้าคนขับ หรือฟิล์มกันแดด
(7) เครื่องมือประจารถไม่น้อยกว่า 1 ชุด
(8) อุป กรณ์ เพื่ อความปลอดภั ย ประจารถ ได้แ ก่ ถังดับ เพลิ งชนิ ดผงเคมี แห้ ง ประเภท ABC
ขนาดบรรจุน้ายา 2 ปอนด์ และอุปกรณ์ทุบกระจกรถยนต์
(9) สายพ่วงแบตเตอรี่จานวน 1 ชุด+

-44.2.12 รถยนต์ตู้ปรับอากาศยี่ห้อเดียวกัน โดยต้องเป็นสีขาวหรือสีบรอนด์เงินเท่านั้น
4.2.13 ผู้รั บ จ้ างต้ องยิ น ยอมให้ ผู้ ว่าจ้าง ติด ตราสั ญ ลั กษณ์ สทอภ. ข้อความ เครื่องหมาย และสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ผู้ว่าจ้าง ได้ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร บนรถยนต์ตู้ปรับอากาศที่
นามาให้บริการทุกคัน
4.3 คุณสมบัติของรถยนต์ตู้ปรับอากาศ แบบที่ 2
4.3.1 เป็นรถยนต์ตู้ปรับอากาศ หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400
ซีซี อายุรถยนต์ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
4.3.2 จานวนที่นั่งสาหรับผู้โดยสาร 6 ที่นั่ง จานวน 2 คัน (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) ที่นั่งผู้โดยสารสามารถปรับเอนได้
ทั้งหมด
4.3.3 เครื่องยนต์ตดิ ตัง้ จากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงไปจากเดิม
4.3.4 พวงมาลัยเพาเวอร์
4.3.5 ระบบเบรก ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
4.3.6 ชนิดล้อและยาง ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม ยางเรเดียลขนาดไม่ต่ากว่า 195/60R15
ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตรวมทั้งล้อและยางอะไหล่
4.3.7 ระบบไฟส่ อ งสว่ างและไฟสั ญ ญาณต่ างๆ ตามมาตรฐานผู้ ผ ลิ ต และตามพระราชบั ญ ญั ติ รถยนต์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
4.3.8 รถยนต์ตู้ปรับอากาศที่นามาให้บริการต้องมีสภาพสมบูรณ์ ทั้งภายใน ภายนอก สภาพตัวถังไม่ผุกร่อน
ยางรถยนต์จะต้องมีสภาพใหม่ อายุการใช้งานยางรถยนต์ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ
4.3.9 อุป กรณ์ มาตรฐานประจ ารถครบ และถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดไว้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการขับขี่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ระบบปรับอากาศแบบแมนนวล ควบคุมระบบปรับอากาศแยกสาหรับผู้โดยสานด้านหลัง
(2) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
(3) วิทยุ และเครื่องเล่นซีดีพร้อมลาโพงไม่น้อยกว่า 4 ตัว
(4) คอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลการเดินทาง
(5) ฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า 40%
(6) ติดตั้งอุปกรณ์ GPSและควบคุมความเร็ว
(7) ม่านบังแดดรอบคัน ยกเว้นตอนหน้าคนขับ หรือฟิล์มกันแดดรอบคัน
(8) เครื่องมือประจารถไม่น้อยกว่า 1 ชุด
(9) อุป กรณ์ เพื่ อความปลอดภั ย ประจารถ ได้แ ก่ ถังดับ เพลิ งชนิ ดผงเคมี แห้ ง ประเภท ABC
ขนาดบรรจุน้ายา 2 ปอนด์ และอุปกรณ์ทุบกระจกรถยนต์
(10) สายพ่วงแบตเตอรี่จานวน 1 ชุด
4.3.10 ผู้รั บ จ้ างต้ องยิ น ยอมให้ ผู้ ว่าจ้าง ติด ตราสั ญ ลั กษณ์ สทอภ. ข้อความ เครื่องหมาย และสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ผู้ว่าจ้าง ได้ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร บนรถยนต์ตู้ปรับอากาศที่
นามาให้บริการทุกคัน

-54.4 คุณสมบัติของพนักงานขับรถยนต์ตู้ปรับอากาศ
4.4.1 เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 23 ปี และไม่เกิน 55 ปี
4.3.2 มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.3.3 มีใบประกาศผ่านการฝึกอบรมพนักงานขับรถด้านความปลอดภัยในการใช้รถ
4.3.4 มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี
4.3.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4.3.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่รังเกียจของสังคม
4.3.6 ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.3.7 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ยกเว้นคดีในความผิดลหุโทษ
4.3.8 มีบุคลิกภาพดี มีมารยาท สุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
4.3.9 ต้องขับรถและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆ, ต้องขับรถที่ความเร็วตามกฎหมาย
กาหนด, ต้องขับด้วยความสุภาพ, มีความระมัดระวัง, รอบคอบไม่ประมาทและให้มีความความปลอดภัย และ
ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและพูดจาด้วยความสุภาพ โดยผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการเลือกและ/หรือเปลี่ยน
พนั กงานขับรถได้ เมื่อเห็ นว่าพนักงานขับรถ ขับรถที่จะทาให้เกิดอันตรายได้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างต้องดาเนินการในทันที โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิ้น
4.3.10 ในขณะปฏิบัติงานต้องแต่งเครื่องแบบ ชุดซาฟารีหรือชุดสุภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
4.4

ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการ
สทอภ. มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อรับ -ส่ง บุคลากร
สทอภ. และเอกสาร/ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ จานวน 7 คัน ดังมีรายละเอียดข้อกาหนดดังนี้
4.4.1 ผู้รับจ้างต้องให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 12 เดือน
4.4.2 รถยนต์ ตู้ป รับ อากาศและพนักงานขับ รถ ต้องมีความพร้อมส าหรับ การใช้งานได้ทัน ทีเมื่อผู้ ว่าจ้าง
ต้องการใช้งาน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – เวลา 24.00 น. โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
(1) รถยนต์ตู้ปรับอากาศ คันที่ 1
ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งให้ บ ริ ก าร รั บ -ส่ ง บุ ค ลากร สทอภ. และน าส่ งเอกสาร/ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในเส้ น ทาง
ไป-กลับ ระหว่าง สทอภ. สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120
หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มายัง
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการเดินทางภายในจังหวัดชลบุรี ตามเส้นทางที่ผู้
ว่าจ้างกาหนด โดยให้บริการในการเดินทางเป็นระยะทาง 300 กม./วัน/คัน
ผู้รับจ้างต้องให้บริการในวันทาการของทางราชการ เริ่มจากวันแรกของวันทาการในแต่ละสัปดาห์
(วั น จั น ทร์ ) รวมทั้ งวั น แรกของวั น ท าการที่ นั บ ถั ด จากวั น หยุ ด ราชการ, วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ , และวั น หยุ ด ตามมติ
ครม. กาหนด จนถึงวันสุดท้ายของวันทาการในแต่ละสัปดาห์ (วันศุกร์) และวันก่อนวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์,
และวันหยุดตามมติ ครม.

-6ผู้รับจ้างต้องระบุชื่อพนักงานขับรถประจา คันที่ 1 เพื่อเป็นผู้นาส่งเอกสาร/ข้อมูลสาคัญ ของ สทอภ.
จาก สทอภ. สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มายัง อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา จั งหวัดชลบุรี รวมทั้งจากอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี มายัง สทอภ. สานักงานใหญ่ (ไป-กลับ) สาหรับสถานที่จัดเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย ผู้ว่าจ้างจะแจ้ง ให้ผู้
รับจ้างทราบได้ต่อเมื่อได้รับทราบชื่อพนักงานขับรถที่นาส่งเอกสาร/ข้อมูลสาคัญ ของ สทอภ. เรียบร้อยแล้ว
ผู้ รั บ จ้ างต้ องแจ้ งรายชื่อ พนั กงานขั บ รถส ารอง เพื่ อ ทดแทนกรณี พ นั ก งานขับ รถประจา ที่ เป็ น
ผู้นาส่งเอกสาร/ข้อมูลสาคัญของ สทอภ. กรณี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(2) รถยนต์ตู้ปรับอากาศ คันที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7
ผู้รับจ้างต้องให้บริการรับ-ส่ง บุคลากร สทอภ. ตลอดจนเอกสารของทางราชการทุกวัน โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ รวม 365 วัน ตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกาหนด จานวน 3 คัน และยกเว้นวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดตามมติ ครม. ตามเส้นทางตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด จานวน 3 คัน โดยให้บริการใน
การเดินทางเป็นระยะทางเฉลี่ย จานวน 30,000 กม./เดือน/7คัน
4.4.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอราคารวมค่าน้ามัน เพื่อให้ บริการรวมในระยะทาง ตามจานวนวันรวมของเดือนนั้นๆ
ตามที่ระบุในข้อ 4.4.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ไว้เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ รั บ จ้างไม่ส ามารถเรียกร้องค่าบริการเพิ่ม ขึ้น โดยอ้างการปรับ ราคาน้ามั น
เชื้อเพลิงตามภาวะตลาดที่สูงขึ้นได้อีก
4.4.4 หากระยะทางที่ใช้งานเกินที่กาหนดไว้ในข้อ 4.4.2 (1) และ (2) สทอภ. จะจ่ายชดเชยส่วนเกินให้แก่ผู้
รับจ้างดังต่อไปนี้
(1) กม. ละ 4 บาท เมื่อราคาน้ามันเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ ไม่เกินลิตรละ 30 บาท หรือ
(2) กม. ละ 5 บาท เมือ่ ราคาน้ามันเฉลี่ยของเดือนนั้นๆ เกินลิตรละ 30 บาท แต่ไม่เกินลิตรละ 35 บาท หรือ
(3) กม. ละ 6 บาท เมื่อราคาน้ามันเฉลี่ยนของเดือนนั้นๆ เกินลิตรละ 35 บาทขึ้นไป
4.4.5 กรณี ใน 1 วัน ผู้รับ จ้างให้ บ ริการระยะทางไม่เกินตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.4.2 (1) และ (2) จะต้องนา
ระยะทางต่อวันมาเฉลี่ยกับวันอื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างให้บริการเกินระยะทางที่กาหนดในเดือนนั้นๆ
4.4.6 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการ รับ -ส่ง บุคลลากร ตลอดจนเอกสารของทางราชการ จาก สทอภ. อุ ทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เลขที่ 88 หมู่ 9 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยังสถานที่
ต่ างๆ ตามที่ ผู้ ว่ าจ้ างก าหนด ทั้ งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่ างจั งหวั ด โดยผู้ ว่ าจ้ างจะแจ้งให้
พนักงานขับรถทราบเมื่อต้องการใช้บริการ ซึ่งพนักงานขับรถจะต้องพร้อมให้บริ การทันทีที่ต้องการใช้
บริการ หากระยะทางรวมกันแล้วเกินกว่าที่กาหนดใน ข้อ 4.4.2 (1) และ (2) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเฉพาะ
ระยะทางที่เกินกว่ากาหนดในอัตราตามข้อ 4.4.4
4.4.7 ผู้รับจ้างต้องนารถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายของเหลว เปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่
ต่ า งๆ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ตามระยะทาง ทุ ก ๆ 3 เดื อ น และตรวจตามระยะเวลาที่
บริษัทผู้ผลิตกาหนดไว้ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งผู้รับจ้างต้องส่ง
เอกสารการตรวจสภาพรถยนต์ ทุกๆ 3 เดือน

-74.4.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิง, ค่า น้ามันหล่อลื่น, น้ามันเบรก, น้ามันเกียร์ ค่าซ่อมแซม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาระของ ผู้รับจ้าง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
4.4.9 ผู้รับจ้างต้องชาระภาษีต่อทะเบียนรถยนต์ พร้อมทั้งติดเครื่องหมายแสดงการชาระภาษีประจาปีตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
4.4.10 ผู้รับ จ้างต้องรับ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล ทาความสะอาด บารุงรักษา รถยนต์ และต้องจัดหา
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการดูแลรักษา และทาความสะอาดรถยนต์ เช่น ไม้ปัดฝุ่น ผ้าเช็ดรถ ฟองน้า น้า
เคลือบเงา เป็นต้น ประจาไว้ในรถที่นามาใช้บริการ
4.4.11 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน
ผู้ผลิต เพื่อให้รถอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการโดยเร็ว
หรือหลังจากที่ได้รับจากแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าจ้างไม่สามารถรอการแก้ ไข
จากผู้รับจ้างได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดาเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
4.4.12 ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่เมื่อมีการใช้งานมาแล้วครบ 50,000 กิโลเมตร หรือเมื่อดอกยางสึก
เหลือน้อยกว่า 3 มิลลิ เมตร หรือเมื่อยางมีรอยชารุด ฉีกขาด อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือเมื่อผู้
ว่าจ้าง เห็นสมควรให้เปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการโดยเร็ว
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างแล้ว ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าจ้างไม่สามารถรอการแก้ไขได้
(การเปลี่ ยนยางใหม่) ผู้ ว่าจ้ างมี สิ ทธิที่จะจั ดหายางรถยนต์ มาทดแทน โดยผู้ รับ จ้างต้องรับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
4.4.13 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าจ้างรายเดือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิของพนักงานขับรถ ที่
จะพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน และการว่าจ้างไม่ทาให้พนักงานขับรถเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง หรือมี
ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
4.4.14 ผู้รับจ้างต้องนารถยนต์ตู้ปรับอากาศให้ผู้รับจ้างตรวจสภาพก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วันทาการ
4.4.15 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลชื่อ-สกุล, ภูมิลาเนา, รูป
ถ่ายขนาดไม่ต่ากว่า 2 นิ้ว, สาเนาวุฒิการศึกษา, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน,
สาเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สาเนาเล่มทะเบียนรถ, รูปถ่ายรถตู้ปรับอากาศพร้อมให้เห็นเลข
ทะเบียนชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ก่อนที่พนักงานขับรถจะเข้าปฏิบัติหน้าที่
4.4.16 กรณีมีการเปลี่ยนรถยนต์ตู้ ปรับอากาศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รถยนต์ตู้ปรับอากาศ ที่นามาเปลี่ยนจะต้องมี
สภาพที่ดีกว่าหรือเทียบเท่าคันที่ใช้งานเป็นประจา และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายหรือประธานตรวจการจ้างพิจารณาก่อนการเปลี่ยนรถยนต์ตู้ ปรับอากาศ รวมทั้งส่ง
มอบทะเบียนประวัติพนักงานขับรถยนต์ตามข้อ 4.4.15 โดยส่งมอบก่อนการเปลี่ยนรถยนต์ตู้ ปรับ
อากาศ
4.4.17 กรณี ผู้ ว่าจ้ างมี ค วามต้อ งการใช้ บ ริก ารรถยนต์ ตู้ ป รับ อากาศต่ อเนื่ อ งมากกว่า 1 วัน ผู้ รับ จ้างเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาห้องพัก (มาตรฐานโรงแรมไม่ต่ากว่าระดับ 3 ดาว) พร้อมอาหาร 3 มื้อ ให้กับ
พนักงานขับรถ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

-84.4.18 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นตามข้อกาหนดทั้งหมด โดยผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้ างได้รวมทั้ง
ค่าปรับ (ตามข้อกาหนดข้อ 7) ตามสัญญาด้วย เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ข้อกาหนด
ในข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
4.4.19 กรณีผู้รับจ้างทาผิดกฎจราจร หรือโดนใบสั่ง ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
5. ระยะเวลาดาเนินการและกาหนดส่งมอบ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มให้บริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 รวม 12 เดือน
6. เงื่อนไขการกาหนดความเสียหาย
6.1. กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดรถให้บริการได้ กรณีดังนี้
(1) ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดรถมาให้บริการผู้ว่าจ้างได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับวันละ 2,700.- บาท
(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน และหากไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกาหนดภายใน 5 วัน ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง
(2) ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถจั ด ส่ ง รถมาให้ บ ริ ก าร ภ ายในก าหนดเวลาตามข้ อ ก าหนดข้ อ 4.4.1
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจานวนเงินวัน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป
กลับของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานกับรถของผู้รับจ้าง ตามที่จ่ายจริงในวันนั้นๆ
6.2. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเติ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ เพี ย งพอ ก่ อ นการใช้ ง านในแต่ ล ะวั น ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ การใช้ ง าน
หากผู้รับจ้างไม่ได้เติมน้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสาหรับการใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับครั้งละ 1,000.- บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยหักจากค่าจ้างในเดือนที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด
7.

อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญา ผู้รับจ้างจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)
ของมูลค่างานจ้างตามสัญญาต่อวัน จนกว่าผู้รับจ้างจะบอกเลิกสัญญา
8. กาหนดยืนราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันยืนยันราคาครั้งสุดท้าย
9. สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างเข้ามาเริ่มปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เลขที่ 88 หมู่ 9 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
10. วงเงินในการจัดจ้าง
งบประมาณในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สาหรับรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ประจาปี 2562
จานวนเงิน 7,200,000.- บาท (-เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สาหรับรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ประจาปี 2562
จานวนเงิน 7,200,000.- บาท (-เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-911. เงื่อนไขการชาระเงิน
ผู้ ว่ าจ้ างจะช าระเงิ นค่ าจ้ างให้ แก่ ผู้ รั บจ้ างเป็ น รายเดื อน รวมทั้ งสิ้ น 12 งวด ตามวั นที่ ใช้ งานจริ งในแต่ ละเดื อน
ภายหลังได้รับแจ้งหนี้ รวมทั้งสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนจากผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว
12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2562 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น

- 10 เอกสารตรวจสภาพรถยนต์
1. สภาพรถ และตัวถังรถ ตามข้อกาหนด
เป็นรถยนต์ตู้ปรับอากาศ หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2400 ซีซี อายุรถยนต์ไม่เกิน 3 ปี
จานวนที่นั่งสาหรับผู้โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) ที่นั่ง ผู้โดยสารพนักปรับเอน
ได้ทั้งหมด
เครื่องยนต์ตดิ ตัง้ จากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงไปจากเดิม
พวงมาลัยเพาเวอร์
ระบบเบรก ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
ชนิดล้อ เป็นล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม ยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ากว่า 195/60R15
ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งล้อและยางอะไหล่
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและตามพระราชบัญญัติ รถยนต์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
รถยนต์ตู้ที่นามาให้บริการต้องมีสภาพสมบูรณ์ทั้งภายใน ภายนอก สภาพตัวถังไม่ผุกร่อน
ยางรถจะต้องมีสภาพใหม่ อายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
2. อุปกรณ์มาตรฐานประจารถครบชุด และถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ ดังนี้
แม่แรงพร้อมอุปกรณ์
ยางอะไหล่
ชุดประแจ ไขควง
3. อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้
เครื่องปรับอากาศแบบไมโครบัส
เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
วิทยุ และเครื่องเล่นซีดีพร้อมลาโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ฟิล์มกรองแสงความเข็มไม่น้อยกว่า 40%
ม่านบังแดดรอบคัน ยกเว้นตอนหน้าคนขับ
เครื่องมือประจารถไม่น้อยกว่า 1 ชุด
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย ประจารถ ได้แก่ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ทุบกระจกรถยนต์
สายพ่วงแบตเตอรี่ จานวน 1 ชุด

- 11 ความเห็นของคณะกรรมการ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
รับทราบ
ลงชื่อ
(

)
ผู้เสนอราคา

- 12 เอกสารประกอบการสัมภาษณ์พนักงานขับรถ
เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 23 ปี และไม่เกิน 55 ปี
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกกระทรวง
คมนาคม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือ
โรคที่รังเกียจของสังคม
ใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการตรวจร่างกายพื้นฐาน เช่น สายตา ความดันโลหิต ปอด และ
โรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยต้องเป็นใบรับรองที่มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
บุคลิกภาพ มารยาทสุภาพเรียบร้อย
ความเห็นของคณะกรรมการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

รับทราบ
ลงชื่อ
(

)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
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