ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จานวน 2 คัน
พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
_________________________
1. วัตถุประสงค์
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) มีความประสงค์จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร
ส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จานวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
2. ขอบเขตการใช้งาน
ส าหรั บ ใช้ป ฏิบั ติงานในภารกิจ ของ สนช. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล (จังหวัดนนทบุ รี
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาครและฉะเชิงเทรา) และพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่จากัดระยะทาง
ในวันและเวลาทาการปกติของผู้ว่าจ้าง คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30-16.30 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทาการของผู้ว่าจ้าง
3. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ค่าจ้ างเหมาบริ การได้ร วมค่าแรงงาน ค่าน้ามันเชื้อเพลิ ง ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ค่าซ่อม
บารุงรักษารถยนต์ ค่าภาษีรถยนต์ประจาปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าภาษีอากรอื่น และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ ว
แต่ไม่รวมถึงค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถยนต์
4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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4.9 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนด
4.10 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
4.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.12 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.13 ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองรถ (กรณีผ่อนชาระกับสถาบันการเงิน ) ตามปรากฏใน
คู่มือจดทะเบี ย นรถ หรื อเป็ น ผู้ เช่ารถตามสั ญญาให้ เช่าทรัพย์สิ น แบบลิ ส ซิ่ง ที่ มีร ะยะเวลาการเช่าเกิ น กว่ า
ระยะเวลาการว่าจ้างนับแต่วันยื่นซองเอกสารเสนอราคา
5. รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์โดยสาร
5.1 เป็นรถยนต์โดยสารหลังคาสูงขนาด ไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
พร้อมเครื่องปรับอากาศ
5.2 เครื่องยนต์เป็นแบบดีเซล มีลักษณะภายนอกโดยทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต
5.3 เป็นรถที่มีสภาพดีพร้อมใช้งาน หากมีการใช้งานมาแล้ว ต้องไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา
และตลอดอายุสัญญาจ้างบริการ
5.4 ลักษณะของตัวรถยนต์มีความยาวไม่ต่ากว่า 5 เมตร ความกว้างไม่ต่ากว่า 1.80 เมตร ความสูง
ไม่ต่ากว่า 1.90 เมตร
5.5 สีรถยนต์ สีขาว หรือสีอื่นที่ได้รับความยินยอมจาก สานักงาน
5.6 มีอุปกรณมาตรฐานอยางนอยประกอบดวย
5.6.1 พวงมาลัยพาวเวอร์
5.6.2 ยางทั้ง 4 ล้อ และยางอะไหล่ใช้ยางเรเดียล ห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ เมื่อยาง
มีสภาพความลึกของดอกยางต่ากว่า 3 มิลลิเมตร หรือเมื่อผ่านการใช้งานครบระยะทางทุก
50,000 กิโลเมตร หรือครบระยะเวลามาตรฐานของการห้ามใช้ยาง แล้วแต่อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง ถึ ง ก่ อ น ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งด าเนิ น การเปลี่ ย นยางรถยนต์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพใหม่ เ ช่ น เดิ ม
โดยยางที่เปลี่ยนใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันผลิตจนถึงวันเปลี่ยนยางและไม่เป็น
ยางหล่อดอก
5.6.3 กระจกทั้งหมดติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก พร้อมม่านบังกัน
แสงแดด 1 ชุด กระจกหลังไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้าฝน
5.6.4 เบาะทุกที่นั่ง บุนวมหุมหนังเทียมหรือหุ้มด้วยวัสดุไวนิลหรือดีกว่า ปรับระดับเอนได้
5.6.5 ติดตั้งโทรทัศน์และวิทยุเทป เครื่องเล่นซีดี MP3 ระบบสเตอร์ริโอ พร้อมลาโพงอย่างน้อย
4 ตัว
5.6.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องผู้โดยสารและมีสวิทช์ควบคุม โดยมีช่องจ่ายลมเย็นได ทั่วถึง
ตลอดทั้งคัน
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5.6.7 ปูพื้นใหม่ด้วยแผ่นยางปูพื้นหรือวัสดุดูราฟลอร์หรือดีกว่า
5.6.8 เครื่องมือและยางอะไหล่ประจารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5.7 มีระบบความปลอดภัยสาหรับรถยนต์ ดังนี้
5.7.1 ไฟสะท้อนแสงหรือไฟสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายสัญลักษณอื่นที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน จานวน 1 ชุด
5.7.2 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
5.7.3 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมาตรฐาน ชนิดใช้กับรถยนต์ จานวน 1 ชุด (เครื่อง) ไว้ภายในห้อง
ผู้โดยสารอย่างมั่นคงแข็งแรง และติดตั้งอุปกรณ์สาหรับทุบกระจก จานวน 1 ชุด
5.7.4 ระบบเบรคตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต ระบบกระจกไฟฟ้าและระบบเซ็นทรัลล็อค
6. คุณสมบัติของพนักงานขับรถ
6.1 ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-50 ปี (นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน) พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
6.3 ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
6.4 มีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ดี โดยได้ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์และมีใบรับรองการตรวจ
อย่างถูกต้องจากสถานพยาบาล โดยต้องเป็นใบรับรองที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สัญญามีผลบังคับใช้
6.5 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.6 ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
6.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมี
กาย จิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
6.8 ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรา
เรื้อรัง หรือโรคอื่นที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
6.9 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ยกเว้นคดีในความผิดลหุโทษ
6.10 มีบุคลิกภาพดี มีมารยาท สุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
6.11 มีความรู้ เกี่ย วกับ เส้ นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา) เป็นอย่างดี
6.12 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และการขนส่ง
เป็นอย่างดี
6.13 ในขณะปฏิบัติงานต้องแต่งเครื่องแบบ ชุดซาฟารี หรือชุดสุภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช.
6.14 ต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ ติดต่อ ประสานงานได้ตลอดเวลา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นของ
ผู้รับจ้าง
7. ข้อกาหนดการเช่า
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องนารถยนต์ไปจดทะเบียนและเสียภาษีรถให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนส่งมอบ และ
สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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7.2 รถยนต์ที่ผู้รับจ้างนามาให้บริการต้องมีประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดอายุการจ้างเหมาบริการตามสัญญา
นี้ โดยที่ผู้รับจ้างต้องทาประกันภัยรถยนต์หรือรถยนต์ที่นามาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่รับจ้างประเภท
ชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
เอง โดยท าประกั น ภั ย กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ มี ค วามมั่ น คงและน่ า เชื่ อ ถื อ และต้ อ งมอบส าเนากรมธรรม์
ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าว ให้แก่ สนช. ในวันทาสัญญาจ้าง และทุกครั้งที่มีการต่ออายุ
สัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่นามารับจ้าง หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทน หรือมีการทาสัญญาประกันภัย
ใหม่
7.3 ผู้รับจ้างจะต้องนารถยนต์เข้าตรวจสภาพ ณ ศูนย์บริการ ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้ผลิต
กาหนดไว้
7.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล ทาความสะอาด บารุงรักษารถยนต์ และต้องจัดหา
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการดูแลรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ เช่น ไม้ปัดฝุ่น ผ้าเช็ดรถ ถังน้า ฟองน้า แชมพู
ล้างรถ น้ายาเคลือบเงายาง เป็นต้น ประจาไว้ในรถที่นามาให้บริการ
7.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิ ดชอบในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
โรงงานผู้ผลิต เพื่อให้รถอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตลอดอายุสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการโดยเร็ว
หรือหลังจากที่ได้รับแจ้งจาก สนช. ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน สนช. ไม่สามารถรอการแก้ไขได้ สนช.
มีสิทธิที่จะดาเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น
7.6 ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ เมื่อยางมีรอยชารุด ฉีกขาดเป็นแผล อันอาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้ หรือเมื่อยางมีสภาพความลึกของดอกยางต่ากว่า 3 มิลลิเมตร หรือเมื่อ สนช. เห็นสมควรให้เปลี่ยนใหม่เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการโดยเร็วหลังจากที่รับแจ้งจาก สนช. โดยยางที่นามา
เปลี่ยนใหม่นั้นต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันผลิตจนถึงวันเปลี่ยนยาง และไม่เป็นยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่ง ด่วนหรือไม่สามารถรอการแก้ไขได้ สนช. มีสิทธิที่จะจัดหายางรถยนต์มา
ทดแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
7.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อรถและต่อการกระทา หรือเหตุการณ์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทุกกรณี
7.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์มาทดแทนให้แก่ สนช. ในกรณีดังนี้
7.8.1 กรณีรถยนต์คันที่นามาให้บริการไม่สามารถใช้งานได้ หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้
งาน หรือหลังจากที่ได้รับแจ้งจาก สนช. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ที่มีสภาพและคุณลักษณะ
เทียบเท่าหรือดีกว่า และได้รับความเห็นชอบจาก สนช. มาทดแทนเป็นการชั่วคราวโดยเร็ว
7.8.2 กรณีรถยนต์คันที่นามาให้บริการได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพ
เดิมได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ที่มีสภาพและคุ ณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า มีระยะเวลา
การจดทะเบียนและจานวนกิโลเมตรที่ใช้งานไม่มากไปกว่ารถยนต์คันเดิม และได้รับความ
เห็นชอบจาก สนช. มาทดแทนเป็นการถาวรโดยเร็ว
7.8.3 กรณีมีความจาเป็ นเร่ งด่วนหรือไม่สามารถรอรถยนต์ทดแทนได้ สนช. มีสิทธิที่จะจัดหา
รถยนต์มาทดแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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7.9 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุม ดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และซื่อสัตย์สุจริต
หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่มีเหตุ
จาเป็นดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน เว้นแต่กรณีเจ็บป่วยกระทันหัน
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรีบติดต่อและรายงานให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบทุกครั้ง และจะต้องจัดหา
พนักงานขับรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 มาทดแทน
7.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าจ้างรายเดือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิของพนักงาน
ขับรถยนต์ที่จะพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน และการว่าจ้างนี้ไม่ทาให้พนักงานขับรถยนต์มีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ผู้ว่าจ้าง หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
7.11 ผู้รับจ้างจะต้องส่งประวัติพนักงานขับรถยนต์ พร้อมรูปถ่ายให้ สนช. ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการของ สนช.
7.12 ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างขับรถยนต์โดยประมาท ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน
ขัดคาสั่ง เสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดอื่นใด ในขณะปฏิบัติหน้าที่ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือประพฤติตัว
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างได้ตักเตือนแล้วแต่พนักงานขับรถยนต์ไม่
ปฏิบัติตาม เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานขับ
รถยนต์คนใหม่ พร้อมส่งประวัติพนักงานขับรถยนต์ รูปถ่ายให้ผู้ว่าจ้างทันทีก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน
8. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
8.1 ผู้รับจ้างต้องนารถยนต์มาประจาไว้ ณ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 73/2
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถมาปฏิบัติงานทุกวันทาการของ สนช. ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30
น. หรือเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด หรือกรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา เพื่อเตรียมรถยนต์ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน และรวมถึงปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีได้รับมอบหมายจาก สนช. และจะต้องลงบันทึก
เวลาเข้าและออกจากงานทุกวัน พร้อมลงระยะทางการใช้รถตามแบบหรือวิธีการที่ สนช. กาหนด
8.3 พนักงานขับรถยนต์ต้องดูแลรักษารถยนต์ ทาความสะอาด รวมทั้งตรวจเช็คเครื่องยนต์และระบบ
ต่างๆ ของรถยนต์ในเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากมีการขัดข้องหรือความชารุดของ
เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
8.4 พนั กงานขับ รถยนต์ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ งโดยชอบของผู้ ว่าจ้างโดย
เคร่งครัด กรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้าม
กระทาการใดๆ โดยพลการ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือหน่วยงานและ
จะต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบในทันที
9. ความรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหาย
9.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และเสียหายของรถยนต์ที่ให้บริการทุกกรณีไม่จากัด
จานวนครั้ง
9.2 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น การบาดเจ็ บ และสู ญ เสี ย ชี วิ ต ของ
บุคคลภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
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9.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่อยู่ในรถ หรือกาลังขึ้นรถ
หรื อกาลั งลงจากรถ ในกรณีเสี ย ชีวิต บาดเจ็บ สู ญเสี ยมือ เท้า สายตา และหรือทุพพลภาพ โดยคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามจานวนที่นั่ง คนละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) และค่ารักษาพยาบาลคนละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือกจะต้องนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมายื่นในวันทาสัญญา ทั้งนี้ การประกันภัยดังกล่าวไม่รวมถึง
ค่าเสียหายอื่นใดอันอาจเกิดขึ้นได้ หากพิสูจน์ทราบได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาของพนักงาน
ขับรถซึ่งค่าเสียหายทั้งปวงเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้
10. การจ่ายเงิน
10.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ละหนึ่งเดือน โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ยื่นใบแจ้งค่าจ้างบริการและหรือค่าตอบแทนภายในเดือนถัดไป เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทาการตรวจสอบ และผู้ว่าจ้างจะ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบให้เบิกเงิน
สาหรับงวดนั้นๆ ดังนี้
10.2 ในกรณีที่มีการชาระค่าจ้างเหมาบริการไม่เต็มเดือน ให้คานวณค่าเช่าโดยคิดค่าจ้างเหมาบริการ
รถยนต์คานวณจากอัตราต่อเดือนหารด้วย 30 คูณด้วยจานวนวันที่ปฏิบัติงานจริง หากปฏิบัติงานไม่เต็มวันจะ
คิดรายชั่วโมง (เฉพาะเวลาเต็มชั่วโมง)
11. การชาระค่าตอบแทน
11.1 กรณีผู้ว่าจ้างขอใช้บริการรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์นอกเวลาที่ได้กาหนดไว้ ผู้ว่าจ้างจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง โดยค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มเติมในราคาดังกล่าว ได้รวมค่าแรงงาน ค่าประกันภัย
รถยนต์ ค่าบารุงรักษารถยนต์ ค่าภาษีรถยนต์ประจาปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงค่าผ่านทางพิเศษ และค่าบริการจอดรถยนต์ ดังนี้
11.1.1 การให้บริการรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ในวันทาการปกติ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา
07.30 - 16.30 น. กรณีผู้ว่าจ้างนัดหมายก่อนเวลา 07.30 น. และหลังเวลา 16.30 น.
จะจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมให้แก่ ผู้รับจ้าง โดยจะคานวณเฉพาะเวลาเต็มชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) หากเกิน 8 ชั่วโมง จะเหมาจ่ายในอัตราวันละ 800
บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าที่พักด้วยแล้ว ถ้าต้องพักค้างคืน
11.1.2 การให้บริการรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดทาการ
ของผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา) และ
พื้นที่ต่างจังหวัด โดยจะคานวณเฉพาะเวลาเต็มชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 80 บาท (แปด
สิบบาทถ้วน) หากเกิน 8 ชั่วโมง จะเหมาจ่ายในอัตราวันละ 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้ว น) ซึ่งรวมค่าที่พักด้ว ยแล้ ว ถ้า ต้องพักค้างคืน ทั้งนี้ จะแจ้งให้ ผู้ รับจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
11.2 การให้บริการรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ในวันทาการปกติ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 07.30 16.30 น. ทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล (จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม
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สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา) และพื้นที่ต่างจังหวัด กรณีใช้งานเกินระยะทาง 1,700 กิโลเมตรต่อเดือน ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายค่าจ้างในอัตรากิโลเมตรละ 8 บาท (แปดบาทถ้วน) ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวได้รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิงไว้ด้วย
แล้ว
11.3 หากรถคันใดคันหนึ่งใช้งานเกินระยะทาง 1,700 กิโลเมตรต่อเดือน ภายในเดือนนั้นๆ ให้ผู้ว่าจ้าง
ถัวเฉลี่ยระยะทางที่เกินไปยังรถอีกคันหนึ่งจนครบ 1,700 กิโลเมตรได้
12. เงื่อนไขทั่วไป
12.1 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ท าค าชี้ แ จงประกอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ รู ป แบบรถยนต์
ประกอบการพิจารณาทางเทคนิค แนบกับใบเสนอราคาในวันยื่นซองเสนอราคา
12.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่ งหลั กฐานการถือครองกรรมสิ ทธิ์ห รือเป็นผู้ครอบครองให้ สนช. ในวันที่ทา
สัญญา
12.3 ราคาที่ เ สนอต้ อ งรวมค่ า ประกั น ภั ย คุ้ ม ครองให้ กั บ ผู้ โ ดยสารตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 และประกันภัยชั้นหนึ่ง แบบไม่ระบุชื่อคนขับและประกันตามจานวนที่นั่ง
ของรถที่นามาให้บริการ สนช. โดยต้องระบุผู้รับผลประโยชน์คือ ทายาทตามกฎหมายของผู้เสียหาย
12.4 ผู้รับจ้างจะต้องเติมน้ามันให้เต็มถังทุกเช้าก่อนการใช้งาน
12.5 ผู้ รั บ จ้ างต้องยิ น ยอมให้ สนช. ติดข้อความ เครื่องหมายประจาของ สนช. และหรือข้อความ
โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานต่างๆ ของ สนช. ได้ตามที่ สนช. เห็นสมควรบนรถยนต์ที่นามาให้บริการ
ทุกคัน
12.6 ผู้รับจ้างต้องมารับมอบรถยนต์ทั้งหมดคืนจาก สนช. พร้อมลอกสติ๊กเกอร์ของ สนช. หรือตรา
สัญญลักษณ์อื่นใด ที่ติดรถออก และเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจาก สนช. ให้แล้วเสร็จภายใน 12 ชั่วโมง นับถัด
จากวันสิ้นสุดสัญญา โดย สนช. จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
12.7 สนช. ไม่อนุญาตให้จอดรถทาภารกิจที่ไม่จาเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับงานของ สนช. หรือรับส่ง
ผู้โดยสารที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สนช.
12.8 สนช. สงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ซึ่ง สนช.
เคยมีหนังสือตักเตือนเกี่ยวกับการให้ความสะดวก หรือการให้บริการที่ดี เป็นเหตุให้ สนช. ไม่ได้รับประโยชน์
อย่างคุ้มค่า
12.9 สนช. จะสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้รับจ้างไม่กระทาตาม
สัญญาซึ่งเป็นเหตุให้ สนช. ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายในทุกกรณี
12.10 สนช. อาจนาผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน
ในแต่ละเดือน
12.11 สนช. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละเดือน
หรือแต่ละไตรมาส ต่ากว่าที่ สนช. กาหนด ทั้งนี้ การพิจารณาของ สนช. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ใดๆ ทั้งสิ้น
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13. การโอนสิทธิ
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอื่น หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะดาเนินการ
ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน
ก็ได้และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
14. การบอกเลิกสัญญา
14.1 ถ้าผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ทันที
14.2 ในกรณีที่ สนช. มีเหตุให้ไม่สามารถใช้บริการรถยนต์ที่รับจ้างบริการต่อไป สนช. สามารถบอกเลิก
สัญญาจ้างก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจ้างได้ โดย สนช. จะมีหนังสือแจ้งผู้ รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก สนช. ในการเลิกสัญญาดังกล่าว
15. ระยะเวลาการจ้าง
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
15.1 ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยส่งมอบงาน ณ สานักงาน
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่ ง พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
15.2 ถ้าผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานเกิน กว่าเวลาที่กาหนดในสัญญา หรือ ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตรงตาม
กาหนดเวลาแต่นารถยนต์ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดหรือมีสภาพชารุด ไม่พร้อมใช้ งานหรือมีอุปกรณ์
ประจ ารถไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ มี ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย หรื อ ไม่ เ สี ย ภาษี ร ถประจ าปี ห รื อ พนั ก งานขั บ รถยนต์
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด สนช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับงานดังกล่าว และถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา
15.3 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจ ให้ สนช. อย่างน้อย
1 ชื่ อ พร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ต ลอดเวลา และถ้ า มี ก ารเปลี่ ย นตั ว บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่
ประสานงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณอักษรแก่ สนช. ทราบโดยทันที
16. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับค่าจ้างเหมา จานวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ คันละ 64,750.- บาท ต่อเดือน รวม
วงเงิน 1,554,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมค่าแรงงาน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ค่าซ่อมบารุงรักษารถยนต์ ค่าภาษีรถยนต์ประจาปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าภาษีอากร
อื่น และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมถึงค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถยนต์ ซึ่งจะทาการจ่ายชาระ
ค่าบริการเป็นรายเดือน
17. ราคากลางและแหล่งที่มา
17.1 ราคากลาง : 1,554,000.-บาท
17.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างที่ สจ-0001-61 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
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18. ค่าปรับ
18.1 กรณีที่ผู้รับจ้างผิด สัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ ผู้รับจ้างในอัตราวันละร้ อยละ 0.10
(ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญา
18.2 ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างในวันที่ผู้รับจ้างไม่ สามารถให้ บริการรถยนต์ และ/หรื อ
พนักงานขับรถยนต์ รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ 2 เท่าของค่าจ้างต่อเดือนเฉลี่ย
เป็นรายวัน (1 เดือน คิด 30 วัน) พร้อมเงินค่าปรับตามข้อ 18.1 ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
18.2.1 ผู้รับจ้างไม่เริ่มปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
18.2.2 ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ได้ตามปกติที่กาหนดใน
สัญญาไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และผู้รับจ้างไม่จัดรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าที่
ผู้ว่าจ้างกาหนด พร้อมพนักงานขับรถยนต์มาให้บริการทดแทนโดยทันที
18.2.3 รถยนต์ที่ผู้รับจ้างนามาให้บริการมีสภาพชารุด หรือไม่พร้อมที่จะใช้งานในทุกกรณี และ
ผู้รับจ้างไม่ จัดรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ ามาให้บริการทดแทน หรือจัดให้ มี
รถยนต์คันใหม่ที่มีคุณสมบัติ เที ย บเท่ า มาให้ บ ริ ก ารทดแทน แต่ ล่ า ช้ า กว่ า ที่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
กาหนด
19. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
19.1 ส่วนที่ 1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
19.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ซึ่งออกให้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเอกสารเสนอราคา) กรม
พัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
19.1.2 บริ ษัทจ ากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ซึง่ ออกให้ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเอกสารเสนอราคา) พร้อม
วัตถุป ระสงค์ป ระกอบกิจการนิติบุคคล กรมพัฒ นาธุรกิจ กระทรวงพาณิช ย์ หนังสื อ
บริคณห์สนธิ (ฉบับปัจจุบัน) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ฉบับปัจจุบัน) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
19.1.3 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
19.1.4 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) กรณี
มอบอานาจให้ดาเนินการอย่างเดียว ถ้ามอบอานาจให้มีอานาจดาเนินการหลายอย่างให้
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน)
19.1.5 สาเนาหนังสือคู่มือจดทะเบียนรถแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองรถ หรือสัญญา
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
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19.1.6 เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของรถตู้ปรับอากาศที่นามาให้บริการ แนบกับใบเสนอราคา
อาทิ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ รูปรถยนต์ เป็นต้น
19.2 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอทางด้านราคา อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
19.2.1 แบบใบยื่นข้อเสนอราคา พร้อมลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
20. ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 623
อีเมล pimtawan@nia.or.th

10 จาก 10

