สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องคการมหาชน) มีภารกิจในการเดินทางไปติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกตามภารกิจตางๆ โดยไดมกี ารจัดหารถยนตสวนกลางไวใชรองรับการดําเนินงานดังกลาว และเพือ่ ใหการ
บริการรถยนตสวนกลางในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ ง จึงมีความจําเปนตอง
จัดหาผูใหบริการพนักงานขับรถยนตใหสอดคลองกับจํานวนรถยนตสว นกลาง เพือ่ ทดแทนการจางตามสัญญาที่
กําลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้
จัดหาผูใหบริการพนักงานขับรถยนต เพือ่ ใชในภารกิจของสถาบันฯ ในการเดินทางไปติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก
วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) (รวมภาษี
มูลคาเพิ่ม)
4.1 เปนนิตบิ คุ คลทีม่ อี าชีพรับจางงานดังกลาว
4.2 ไมเปนผูท ถี่ กู ระบุชอื่ ไวในบัญชีทงิ้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชือ่ แลวหรือไมเปนผูท ไี่ ดรบั ผล
ของการสัง่ ใหนติ บิ คุ คลหรือบุคคลอืน่ เปนผูท งิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
4.3 ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต รัฐบาลของผูเ สนอ
ราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุม กันเชนวานัน้
4.4 ไมเปนผูม ผี ลประโยชนรว มกันกับผูเ สนอราคารายอืน่ ทีเ่ ขาเสนอราคาใหแกสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(องคการมาชน) ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครัง้ นี้
4.5 ผูเ สนอราคาจะตองมีผลงานการรับจางเหมาบริการพนักงานขับรถในวงเงินไมนอ ยกวา 750,000.- บาท
(เจ็ดแสนหาหมืน่ บาทถวน) และเปนคูส ญ
ั ญาโดยตรงกับสวนงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวย
งานเอกชนทีส่ ถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน) เชือ่ ถือ
4.6 ไมเปนผูท อี่ ยูใ นฐานะไมแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถกู ตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี ารจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการทีบ่ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลเปน
คูส ญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555)
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การจางตามสัญญาจางเหมาบริการมีกําหนดระยะเวลาการจาง 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565
และสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือ นับตั้งแตวนั ที่ลงนามในสัญญา
ผูเ ขาเสนอราคาจะตองเปนผูใ หบริการพนักงานขับรถยนต โดยตองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของพนักงานขับรถยนตและตองจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของพนักงานขับรถยนต ภายใตเงือ่ นไขดังนี้
พนักงานขับรถยนตสวนกลาง จํานวน 9 คน ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2566 และ จํานวน 8 คน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
เพศชาย อายุไมตํ่ากวา 30 ป และไมเกิน 65 ป (ผานการเกณฑทหาร) มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาไมตํ่ากวานี้
พนักงานขับรถสวนกลางตองมีประสบการณในการขับรถยนตอยางนอย 2 ป
มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนตสวนบุคคลมาแลวไมนอยกวา2ป และยังใชงานไดอยูจนถึงปจจุบนั
มีสขุ ภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี ไมมโี รคประจําตัวทีเ่ ปนอันตรายตอการทํางาน หรือเปนโรค
ติดตอ
มีมารยาทในการขับรถยนตเปนอยางดี และไมมีประวัติความผิดหรือตองโทษในคดีอาญา
มีความรูค วามชํานาญเสนทางในกรุงเทพ และตางจังหวัดเปนอยางดี และมีความสามารถใช
ระบบ Google Map ไดเปนอยางดี
ไมเปนผูเ สพ หรือติดยาเสพติดใหโทษใดๆ
มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รถยนต
และการขนส ง เป น อย า งดี
มีความรูพ ื้นฐานดานเครือ่ งยนต การบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนตเกียรธรรมดา
และเกียรออโตไดเปนอยางดี
ตองสามารถดําเนินการตรวจสอบระบบตาง ๆ ของรถยนตใหอยูในสภาพทีใ่ ชงานอยางปลอดภัย
และทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอยางสมํ่าเสมอ
สามารถปฏิบัติงานไดทกุ สถานที่และทุกจังหวัดตามทีไ่ ดรับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ
ตลอดจนการขนสงพัสดุ สิ่งของ และการชวยขนยายสิง่ ของตางๆ ตามความจําเปน.
1) รับ-สงบุคลากรของสถาบันฯ ไดตามเวลาและสถานที่ทสี่ ถาบันฯ กําหนด
2) วางแผนและตองศึกษาการใชเสนทางในการเดินทางใหละเอียดพรอมปฏิบตั ิงาน
3) รับ-สงเอกสาร หรือสิง่ ของใหสถาบันฯ ไดถกู ตองตามกําหนดเวลา
4) ดู แ ลรั ก ษา และทํา ความสะอาดรถยนต ที่ ไ ด รั บ มอบหมายทุ ก คั น ให อ ยู ใ นสภาพสะอาด
และต อ งดํา เนิ น การตรวจสภาพรถยนต ทุ ก คั น ให เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการใช ง านอยู เ สมอ
5) ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของตามที่ไดรบั มอบหมาย
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1) เวลาปฏิบตั ิงาน วันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 17.00 น. วันละ 8 ชั่วโมง (ไมรวม
เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน) และมีวันหยุดตามทีส่ ถาบันกําหนด
2) การลงเวลาทํางาน พนักงานขับรถยนตตอ งลงเวลาทํางานทุกครัง้ ทีเ่ ขางาน และเลิกงาน ในเอกสารที่
สถาบันฯ กําหนด
3) การปฏิบตั ิงานนอกเวลาทํางานหรือในวันหยุด จะตองไดรบั อนุญาตจากสถาบันกอนทุกครัง้
4) พนักงานขับรถยนตจะตองสามารถปฏิบตั ิงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ ตามทีส่ ถาบันกําหนด
ได
5) พนักงานขับรถยนตจะตองสามารถไปปฏิบตั งิ านในสถานทีต่ า งๆ ตามทีส่ ถาบันกําหนดได
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน) 1177 อาคารเพิรล แบงกค็อก ชัน้ 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือในสถานที่ตามที่สถาบันฯ กําหนด
1) กอนการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรบั จางตองจัดสงรายชือ่ พนักงานขับรถยนตพรอมเอกสาร
ประกอบเพือ่ พิจารณาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง อยางนอยดังนี้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน สําเนาใบอนุญาตขับขี่ สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา รูปถายหนาตรงซึง่ ถายไวไมเกิน 6 เดือน ใบรับรอง
แพทยอายุไมเกิน 2 เดือน และหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากร เพือ่ ใหสถาบันฯ เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบ
คัดเลือก และใหความเห็นชอบ อยางนอย 7 วันกอนเขาปฏิบัติงาน
2) พนักงานขับรถยนตของผูร ับจางตองปฏิบัติตามขอบังคับ คําสัง่ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานของผู
วาจางโดยเครงครัด และจะไมทําใหชอื่ เสียงของผูว า จางเสียหาย
3) หากพนักงานขับรถยนตของผูร ับจางมีพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม หรือเปนบุคคลทีส่ ถาบันฯ ไมไว
วางใจ สถาบันฯ มีสทิ ธิขอเปลีย่ นพนักงานขับรถยนตได และผูรับจางตองจัดหาพนักงานฯ มาทดแทนภายใน 24
ชั่วโมง
4) ในกรณีทพี่ นักงานขับรถยนตไมมาปฏิบัติงาน ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามทัง้ โดยการแจงหรือมิไดแจง
ลวงหนาก็ตาม ผูรับจางตองสงพนักงานขับรถยนตมาทดแทนภายใน 24 ชัว่ โมง
5) ในกรณีทสี่ ถาบันฯ แจงใหผรู ับจางเปลีย่ นตัวพนักงานขับรถยนตไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม ผูร บั จาง
ตองสงพนักงานขับรถยนตมาปฏิบตั ิงานทดแทนทันทีเปนการชั่วคราว
จนกวาจะดําเนินการจัดหาพนักงานขับ
รถยนตทผี่ า นการตรวจสอบและใหความเห็นชอบจากสถาบันฯ ได
6) ผูร ับจางจะตองจายเงินคาจางใหกับพนักงานขับรถยนต ในอัตราเดือนละไมนอยกวา 12,000 บาท
(หนึง่ หมื่นสองพันบาทถวน) กอนหักประกันสังคม
7) ผูร ับจางจะตองเปนผูร ับผิดชอบคาใชจา ยตางๆ อันประกอบดวย เงินเดือนคาจาง คาตอบแทนลวง
เวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ใหแกพนักงานขับ
รถยนตของผูร ับจางเอง รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมายคุมครองแรงงานทุกประการ หากผูรับจางไมปฏิบตั ิตาม
เงือ่ นไขการจายเงินตางๆ ขางตนในขอใดขอหนึ่งถือวาผิดสัญญา สถาบันฯ จะคิดคาปรับตาม ขอ 8 ตามเงือ่ นไขและ
ขอบเขตของงานนี้

- 4 8) ในกรณีพนักงานขับรถยนตของผูร ับจางเปนผูข บั ขี่ ไดกระทําผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับ
ทีท่ างราชการกําหนด หรือมีสงิ่ ผิดกฎหมายไวในครอบครอง รวมทัง้ การกอใหเกิดมูลละเมิดในทรัพยสินตอสถาบันฯ
และบุคคลภายนอก หากมีคาปรับ หรืออืน่ ๆ ตามคําสั่งของเจาพนักงาน หรือพนักงานรักษากฎหมายอื่นๆ ผูร ับจาง
จะตองเปนผูร ับผิดชอบทัง้ สิน้
9) ตลอดระยะเวลาการจาง สถาบันฯ สามารถแจงยกเลิกสัญญา หรือลดจํานวนพนักงานผูร ับจาง โดย
ผูรับจางยินยอมใหปรับลดคาจางลงตามสัดสวน โดยแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
ผูร บั จางจะตองจัดสงเอกสารสรุปการปฏิบตั ิงาน คาจางรายเดือน คาลวงเวลา และคาตอบแทนตางๆ
ตามทีก่ ําหนดในขอบเขตของงงานนี้ ในแตละเดือน มายังสถาบันฯ ภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป เพือ่ ให
สถาบันฯ พิจารณาทําการเบิกจายในแตละงวด รวมตลอดสัญญา 12 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4 ดําเนินการจัดสงพนักงานขับรถยนต จํานวน 9 คน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2565 – 31 มกราคม 2566
งวดที่ 5 ถึง งวดที่ 12 ดําเนินการจัดสงพนักงานขับรถยนต จํานวน 8 คน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
2566 – 30 กันยายน 2566
หากผูร บั จางไมสามารถดําเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนตตามที่กําหนดในขอบเขตงานนี้ ผูร ับจาง
ยินยอมใหสถาบันฯ คิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานตามสัญญาจางแตตองไมตํ่ากวาวันละ
100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) จนกวาผูรบั จางจะจัดหาพนักงานขับรถยนตไดครบตามจํานวนที่กําหนดแลวเสร็จ
กรณีพนักงานขับรถยนตไมมาปฏิบัติงานในวันเวลาปฏิบตั ิงานที่สถาบันฯ กําหนด ผูรับจางยินยอมให
สถาบันฯ หักเงินคาจางไดเปนรายวันของพนักงานขับรถยนตทขี่ าดนัน้ และตกลงชําระคาปรับใหแกสถาบันฯ เพิม่
เติมจากคาปรับในวรรคแรก จนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไขใหมพี นักงานขับรถยนตมาปฏิบตั ิงานครบถวนตามที่
กําหนด
9.1 ในกรณีทมี่ กี ารลดขอบเขตของงานทําใหผรู ับจางตองลดจํานวนพนักงาน ใหคิดคํานวณคาจางลด
ลงจากจํานวนเงินคาจางทีจ่ า ยในเดือนนัน้ ๆ ตามจํานวนพนักงานที่ลดลงหรือจํานวนวันที่ขอบเขตการจาง ทั้งนี้ใน
การคํานวณใหถอื วาหนึง่ เดือนมีจํานวน 30 วัน
9.2 ในกรณีทมี่ กี ารปฏิบัติงานนอกเหนือจากวันและเวลาตามปกติ ตามขอ 6.3 (1) ใหคิดคํานวณคา
จางเพิม่ ขึ้นโดยใชอัตรา ดังนี้
(1) กรณีปฏิบัติงานในวันทําการ นอกเวลาทําการปกติกอนเวลา 08.00 น. หรือหลังเวลา 17.00
น. ในอัตราชัว่ โมงละ 1.5 เทา ของคาแรงปกติ
(2) กรณีปฏิบตั ิงานในวันหยุด นอกเหนือจากขอ 6.3 (1)
- ปฏิบตั ิงานชวงเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ในอัตราชัว่ โมงละ 1 เทา ของคาแรงปกติ
-ปฏิบตั ิงานกอนเวลา08.00น.หรือหลังเวลา17.00น.ในอัตราชัว่ โมงละ3เทาของคาแรงปกติ
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สามารถเบิกคาทีพ่ ักเหมาจายไมเกินคืนละ 750 บาทตอคน (รวมภาษีมลู คาเพิ่มแลว)
ผูรับจางจะตองทําสัญญาจางหรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถาบันภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได
รับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของคาจาง ใหสถาบันยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
10.1 เงินสด
10.2 เช็ ค หรื อ ดราฟท ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ ง จ า ย ซึ่ ง เป น เช็ ค หรื อ ดราฟท ล งวั น ที่ ที่ ใช เช็ ค หรื อ
ดราฟท นั้ น ชํา ระต อ สถาบั น ในวั น ที่ ทํา สั ญ ญา หรื อ ก อ นวั น นั้ น ไม เ กิ น 3 วั น ทํา การ
10.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนดโดย
อาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได
10.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามราย
ชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
10.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เ ป น การยื่ น ข อ เสนอจากต า งประเทศ สํา หรั บ การประกวดราคานานาชาติ ใ ห ใช
หนั ง สื อ คํ้า ประกั น ของธนาคารในต า งประเทศที่ มี ห ลั ก ฐานดี และหั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ เชื่ อ ถื อ เป น
หลั ก ประกั น การเสนอราคาได อี ก ประเภทหนึ่ ง
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูรบั จางพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
11.1 กําหนดสงมอบงานและชําระเงิน โดยแบงเปน 12 งวด งวดละ 1 เดือน ตามระยะเวลาการจาง
โดยแบงเปนงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 ในการจัดสงพนักงานขับรถยนต จํานวน 9 คน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31
มกราคม 2566 และงวดที่ 5 ถึงงวดที่ 12 ในการจัดสงพนักงานขับรถยนต จํานวน 8 คน ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ
2566 – 30 กันยายน 2566 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับงานตามสัญญาจางในแตละงวดเรียบรอยแลว
11.2 ผูรับจางตองจัดสงใบแจงหนี้ พรอมทั้งเอกสารตางๆ ที่กําหนดไวใหแก สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(องคการมหาชน) ภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป หากผูเ สนอราคาสงใบแจงหนี้และเอกสารทีก่ ําหนดใหแก
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน) ลาชา โดยผูเสนอราคาไมมสี ทิ ธิเรียกรองดอกเบีย้ หรือคาเสียหายใดๆ จาก
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน) ทั้งสิน้
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สถาบันจะใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูที่เสนอราคาตํ่าสุดเปนผูชนะการเสนอราคา
คุณสมบัติและประสบการณของผูเสนอราคาตามขอกําหนดใน TOR

โดยคํานึงถึง

สถาบันขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะแกไขเพิ่มเติมเงือ่ นไขและขอกําหนดใบแบบสัญญาไดตามความเหมาะสม

(นายธีรภัทร สุภัทรกิตติกุล)
ประธานกรรมการ
(นางสาวอาภากร นิลรัตน)
กรรมการ

(นายศราวุฒิ เอี่ยมสกุลภิญโญ)
กรรมการและเลขานุการ

