
 

 
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

การเชาเหมารถบัสโดยสารรับสงนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

***************** 

  

๑. ความเปนมา  

 ดวยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหนาท่ี

ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในดานการบริการวิชาการแกสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปด

ทำการสอนในลักษณะสงเคราะหตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๐๑ จนถึงปจจุบัน และในปการศึกษา  ๒๕๖๓ มี

ความจำเปนตองจัดหารถบัสโดยสารเพื่อบริการรับสงนักเรียนตามจุดตางๆในพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยขาดความ

พรอมท้ังในดานบุคลากรและงบประมาณในการจัดหายานพาหนะรับสงนักเรียน 

๒. วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดหาเชาเหมารถบัสโดยสารประจำทางธรรมดา(พัดลม) จำนวนที่นั่งไมต่ำกวา ๓๕ ที่นั่ง พรอม

พนักงานขับรถ เพ่ือรับสงนักเรียนในภาคการศึกษา  ๒๕๖๓ รับสงเฉพาะวันอาทิตยจำนวน ๘ คันตอวัน 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๓.๑  ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางประเภทเดียวกันกับงานจางครั้งนี้ และไมเปนผูที่เคยถูกบอก

เลิกสัญญาจางกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืน

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน ยอนหลัง ๓ ป 

นับจากวันออกประกาศการจัดจางครั้งนี้ 

 ๓.๒  ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม

เปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๓.๓  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๓.๔  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๔. รายละเอียดการเชาเหมารถบัสโดยสาร 

 ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะ 

  ๔.๑.๑ เปนรถบัสโดยสารธรรมดา(พัดลม) จำนวนท่ีนั่งไมต่ำกวา ๓๐ ท่ีนั่ง 

  ๔.๑.๒ ระบบเบรก ตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต 

  ๔.๑.๓ ระบบไฟสองสวาง และไฟสัญญาณตาง ๆ ตามมาตรฐานผูผลิต และตามพระราชบัญญัติ

รถยนต กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 
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  ๔.๑.๔ ติดตั้งอุปกรณมาตรฐานประจำรถยนตครบชุด อยางนอยตามรายการดังตอไปนี้ 

   ๔.๑.๑.๑ พัดลมระบายอากาศ ตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต 

   ๔.๑.๔.๒ เข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานผูผลิต และตามพระราชบัญญัติรถยนต กรมการ

ขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

   ๔.๑.๔.๓ ถังดับเพลิงประจำรถจำนวน ๑ ถัง 

 ๔.๒ คุณสมบัติของพนักงานขับรถ 

  ๔.๒.๑ เปนชายสัญชาติไทย อายุไมต่ำกวา ๒๓ ป (ตองพนภาระการเกณฑทหาร) 

  ๔.๒.๒ มีใบอนุญาตขับรถยนตตามพระราชบัญญัติรถยนต กรมการขนสงทางบกกระทรวง

คมนาคม ไมนอยกวา ๒ ป  

  ๔.๒.๓ มีความร ู  เก ี ่ยวก ับเส นทางในกร ุงเทพมหานครและปริมณฑล(จ ังหว ัดนนทบุรี  

สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาครและฉะเชิงเทรา) เปนอยางดี 

  ๔.๒.๔ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

  ๔.๒.๕ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ และไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดตอรายแรง หรือ

โรคท่ีรังเกียจของสังคม 

  ๔.๒.๖ ไมเปนผูหมกมุนในการพนันและไมเก่ียวของกับยาเสพติด 

  ๔.๒.๗ ไมเคยตองโทษในคดีอาญาโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก  ยกเวนคดีในความผิดลหุโทษ 

 ๔.๓ ขอบเขตการใชบริการรถบัสโดยสาร 

  รับสงนักเรียนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เฉพาะวันอาทิตยโดยเริ่มรับตามเสนทางที่

กำหนดตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เพื่อเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร 

อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสงกลับตามเสนทางท่ีกำหนดในเวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนี้ 
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จุดรับ-สง เสนทาง เบอรโทรพนักงานขับรถ 

จุดที่  ๑  รับเวลา  ๐๗.๐๐ น. 

สงเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

 

จุดท่ี  ๑  รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ  

จุดท่ี  ๒  รร.วัดศรีประชา 

จุดท่ี  ๓  รร.วังนอยพนมยงค 

จุดท่ี  ๔  รร.วังนอยวิทยาภมู ิ

จุดท่ี  ๕  รร.วัดลาดทราย  

จุดท่ี  ๖  รร.วัดกุฎีประสิทธ์ิ   

จุดท่ี  ๗  รร.เชียงรากนอย 

 

จุดที่  ๒  รับเวลา  ๐๗.๑๕ น. 

สงเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

จุดท่ี  ๑  รร.ทาโขลง 

จุดท่ี  ๒  หมูบานเปรมฤทัย 

จุดท่ี  ๓  รร.เสรมิมติร  

จุดท่ี  ๔  รร.พระอินทรศึกษา 

จุดท่ี  ๕  ตลาดพระอินทร 

 

จุดที่  ๓  รับเวลา  ๐๗.๐๐ น. 

สงเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

จุดท่ี  ๑  รร.บางกระสั้น 

จุดท่ี  ๒  หมูบานภมูิสริ ิ

จุดท่ี  ๓  ตลาดอินโดจีน 

จุดท่ี  ๔  รร.วัดสุคันธาราม 

 

จุดที่  ๔  รับเวลา  ๐๗.๐๐ น. 

สงเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 

จุดท่ี  ๑  รร.เทศบาล ๑ ขจรเนตยิุทธ  
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปการศึกษา  ๒๕๖๓  จำนวน ๑๐ เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

รับสงเฉพาะวันอาทิตยของแตละเดือนรวม ๔๐ วัน ตามสรุปตารางวันใชรถบัสโดยสารดังนี้   

วันท่ีใชรถ วันท่ีใชรถ รวมจำนวนวันท่ีใชรถ 

๑. เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๑. วันอาทิตยท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

๓ วัน 

๒. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑. วันอาทิตยท่ี  ๒   สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. วันอาทิตยท่ี  ๙   สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. วันอาทิตยท่ี  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔. วันอาทิตยท่ี  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๕. วันอาทิตยท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

๕ วัน 

๓. เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑. วันอาทิตยท่ี ๖   กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

๔ วัน 

 

๔. เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

๑. วันอาทิตยท่ี ๔   ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

              ๔ วัน 

 

๕. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

๑. วันอาทิตยท่ี ๑   พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๘   พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๕. วันอาทิตยท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

               

              ๕ วัน 

๖. เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 
๑. วันอาทิตยท่ี ๖   พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 

              ๔  วัน 
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วันท่ีใชรถ วันท่ีใชรถ รวมจำนวนวันท่ีใชรถ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

๗. เดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 

๑. วันอาทิตยท่ี ๓   มกราคม ๒๕๖๔ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

๕. วันอาทิตยท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

              

              ๕  วัน 

 

 

๘. เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

 

๙. เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๑. วันอาทิตยท่ี ๗   กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๑. วันอาทิตยท่ี ๗   มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓. วันอาทิตยท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔. วันอาทิตยท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

              ๔ วัน 

 

 

 

              ๔ วัน  

๑๐. เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
๑. วันอาทิตยท่ี ๗   เมษายน ๒๕๖๔ 

๒. วันอาทิตยท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

              ๒ วัน 

 

๖. งบประมาณดำเนินการ 

 การเชาเหมารถบัสโดยสารรับสงใชเฉพาะวันอาทิตย ในอัตราตอคันตอวันเปนจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

(สองพันบาทถวน) ซ่ึงเปนราคาเหมารวมท้ังคาตอบแทนพนักงานขับรถและคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามตารางใชรถ

โดยสารจำนวน  ๔๐  วัน  วันละ ๔  คันรวมท้ังสิ้นเปนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

 

๗. การจายเงินคาเชาเหมา 

 จะจายคาเชาเหมารถบัสโดยสารใหแกผู รับจางเปนเทอม โดยเทอม ๑ เรื ่มจากเดือนกรกฎาคม – 

กันายน ๒๕๖๓  , เทอม ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔  หลังจากไดรับหนังสือแจงหนี้รวมท้ัง

รายงานสรุปการปฏิบัติงานในแตละเดือนจากผูรับจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการตรวจรับการ

ปฏิบตัิงานวาถูกตองครบถวนแลว  
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๘. การปรับ 

 ในกรณีผูรับจางทำผิดขอตกลงตามขอ ๔ และมหาวิทยาลัยยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยินยอมให

ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ โดยยินยอมใหหักคา

เชาเหมาเปนรายวันออกจากคาเชาเหมาที่ตองจายเปนรายเดือนดวย และในระหวางที่ผูรับจางผิดสัญญาหาก

มหาวิทยาลัยตองจางผูรับจางรายอื่นปฏิบัติงานแทน ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นท้ังหมดแทน

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผูรับจางยินยอมใหมหาวิทยาลัยเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการท่ีผูรับจางผิดสัญญาได

อีกดวย 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ๙.๑ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๙.๒ กลุมงานพัสดุ กองคลังและทรัพยสิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยเลขที่ ๗๙ หมูที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ตอ ๘๘๐๗, ๘๐๒๔, ๘๘๑๓ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘๐๓๔,๐๓๕-๒๔๘๐๓๕ 

 

 

 

ลงช่ือ.................................................. 

                                                (พระเจษฎา   จิตฺตกาโร) 

 

 

ลงช่ือ.................................................. 

                                                (พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก) 

 

 

 

ลงช่ือ .................................................. 

     (พระมหาศุภชัย ปยธมฺมชโย) 

 

 

  


