
รายละเอียดแนบท้าย 
งานจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 

********************** 
1. จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ ำนวน 711 คน 
2. ราคากลาง  450 บำท/คน(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว) 
3. สถานที่ :   จังหวัดสุพรรณบุรี  บึงฉวำก , ตลำดสำมชุก , วัดป่ำเลไลย์  
3. ก าหนดการเดินทาง : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 (ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือควำมเหมำะสม) 
   06.30 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย(ศูนย์กีฬำ 60 ปี) 
   07.00 น. ออกเดินทำง 
   17.30 น. เดินทำงกลับถึงโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย 
4. อาหารกลางวัน :  ข้ำวสวย + กับข้ำว 2 อย่ำง (กระเพรำไก่+ไข่ต้ม+น้ ำปลำพริก) บรรจุในกล่องพลำสติก 2 ช่อง 

ฝำใส + น้ ำเปล่ำ 1 ขวด(ขนำด 600 ml.) จ ำนวน 1 มื้อ 
5. อาหารว่าง(เช้า-บ่าย) :ขนมปัง(มูลค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 10 บำท/ชิ้น) + น้ ำผลไม้ 
 - อำหำรกลำงวัน , อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ต้องมีคุณภำพหำกเกิดอันตรำยผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ                 
ค่ำรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำพยำบำล 
 - อำหำรกลำงวัน , อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม หำกเกิดบูด เสีย ผู้รับจ้ำงต้องจัดอำหำรทดแทนให้เพียงพอหรือเสีย
ค่ำปรับทดแทน  
 - แจ้งรำยกำรอำหำรทั้งอำหำรหลัก อำหำรว่ำง 2 รอบ(เช้ำ-บ่ำย)และเครื่องดื่มและสถำนที่ส ำหรับรับประทำน
อำหำรกลำงวันประกอบกำรเสนอรำคำด้วย 
6. น้ าดื่ม :   น้ ำเปล่ำ ขนำด 600 ml.) จ ำนวน 2 ขวด/คน(เช้ำ-บ่ำย)  
7. มีมัคคุเทศก์ที่ผ่ำนกำรอบรม และมีใบอนุญำตมัคคุเทศก์เฉพำะ จำกส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
กรมกำรท่องเที่ยว หรือสถำบันที่ได้รับควำมเห็นชอบให้ด ำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำมัคคุเทศก์โดยกรมกำรท่องเที่ยว
ประจ ำรถ จ ำนวน 1 คน และพนักงำนบริกำรประจ ำรถ 1 คน(รวม 2 คน/คัน) 
8. คุณลักษณะของยานพาหนะ 

8.1 เป็นรถปรับอำกำศ วีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง มีจ ำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่ำ 45 ที่นั่ง  
     จ ำนวน 15 คัน 
8.2 ยำนพำหนะทุกคันอยู่ในสภำพดี มีควำมปลอดภัย มีควำมสะอำดพร้อมใช้งำน(เช่น สัญญำณไฟ , แตร เป็นต้น) 
8.3 มีระบบ GPS ติด ตำมแบบประกำศกรมขนส่งทำงบก 
8.4 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบสภำพรถก่อนออกเดินทำง หำกพบปัญหำควำมไม่เรียบร้อยซึ่งอำจส่งผล

ต่อควำมปลอดภัยของนักเรียน ผู้รับจ้ำงต้องเปลี่ยนรถตำมที่คณะกรรมกำรแจ้งภำยในเวลำไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้ำง
ยินดีรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ปัญหำกรณีดังกล่ำว 
9. คุณลักษณะพนักงานขับรถ 

9.1 พนักงำนขับรถและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำรถต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 
9.2 พนักงำนขับรถและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำรถต้องแสดงกิริยำวำจำสุภำพ เรียบร้อย 
9.3 พนักงำนขับรถและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำรถต้องไม่ดื่มของมึนเมำทั้งก่อนและขณะปฏิบัติหน้ำที่ 
9.4 พนักงำนขับรถและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำรถต้องไม่สูบบุหรี่ขณะขับรถ 
9.5 พนักงำนขับรถต้องมีควำมช ำนำญเส้นทำงและมีใบอนุญำตขับรถยนต์ ชนิดที่ 2  
9.6 พนักงำนขับรถต้องขับตำมขบวนต้องไม่แซง(ยกเว้นที่คับขัน) และขับรถเรียงล ำดับเลขประจ ำรถ 
9.7 พนักงำนขับรถต้องมีควำมช ำนำญเส้นทำง 
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10. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 

10.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำหมำยเลขติดด้ำนหน้ำ – หลังรถอย่ำงชัดเจนทุกคันโดยต้องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

10.2 ภำยในรถต้องมีเครื่องมือสื่อสำร ติดต่อได้อย่ำงน้อยคันที่ 1 คันที่ 8 และคันที่ 16 เมื่อยำนพำหนะเกิด
ขัดข้อง ผู้รับจ้ำงต้องเตรียมรถส ำรองกรณีรถเสียระหว่ำงทำง และต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสียมำแทนให้ทันตำม
ก ำหนดเวลำและแจ้งคุณครูผู้ควบคุมรถทรำบทันที มีเครื่องเสียงที่สำมำรถประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ ให้นักเรียนทรำบ
ภำยในรถได้ 

10.3 ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งหมำยเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงำนขับรถและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำรถ พร้อมส ำเนำบัตร
ประชำชน/ ส ำเนำใบอนุญำตขับรถยนต์ในวันท ำสัญญำ 

10.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดกำรเดินทำงในสัญญำจ้ำงตำมกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึ้นจำกเหตุสุดวิสัยจำกกำรเปลี่ยนยำนพำหนะ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่อำจเกิดข้ึน 

10.5 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนต ำรวจทำงหลวงโดยโรงเรียนเป็นผู้ประสำนกำรขออนุญำตให้ 
10.10 ณ วันเดินทำงไป ผู้รับจ้ำงต้องน ำยำนพำหนะมำถึงโรงเรียนก่อนเวลำออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง 
10.11 ผู้รับจ้ำงต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรถในกำรเดินทำงไปแต่ละวันและจะต้องร่วมเดินทำงไปด้วย 
10.12 จัดกิจกรรมนันทนำกำรที่เหมำะสมในระหว่ำงเดินทำง 
10.14  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำเอกสำรคู่มือกำรเดินทำงและแบบประเมินควำมรู้ส ำหรับนักเรียน 

11. รำยละเอียดอื่นๆ  ตำมควำมเหมำะสมที่ผู้เสนอรำคำจะเสนอและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
12. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง งวดเดียว เมื่อผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและส่งแผ่นดีวีดีบันทึกรูปถ่ำย กำรปฏิบัติ
กิจกรรมของทุกระดับชั้นและจัดท ำรูปเล่มกำรจัดทัศนศึกษำทุกระดับ จ ำนวน 2 ชุด ที่งำนพัสดุ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
 
 
 

                                                                                                   
(ลงชื่อ)   ประธำนกรรมกำร 

          (นำงสำวธัญชนก  พรรณวงษ์) 

  (ลงชื่อ)   กรรมกำร 
            (นำยปัณณวัฒน์  สนเล็ก) 

  (ลงชื่อ)   กรรมกำร 
         (นำงสำวนฤภัทร  กุชวัฒนะ)  

 

 

ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
คันที่ ...... / ..... 

ระดับชั้น ม........../.............. 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 


