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(ร่าง)
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
จ้างเหมาบริ การจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิ งคโปร์
โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019
ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2562
1. หลักการและเหตุผล
นักเรียนในโครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดรับการศึกษาและ
พัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีเปาหมายในการเรียนนอกจากจะสามารถเรียนรูวิชาการตางๆ เปนภาษาอังกฤษ
ไดแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญและเปนเปาหมายหลักในการเรียน คือ การที่จะสามารถนําภาษาอังกฤษไปใช
ในการสื่อสารไดจริงในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการศึกษาตอในภายหนาได ภาษาเปนเรื่องของศิลปะที่ตองมี
การฝกฝนและใชอยางตอเนื่อง เปนเครื่องมือแสวงหาความรูของโลกยุคปจจุบัน การที่ผูเรียนไดพบกับ
สถานการณจริงยอมชวยใหเกิดการพัฒนา ทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหาเฉพาะหนา และวิเคราะห
หาเหตุและผล อยางมีวิจารณญาณ ดวยความตระหนักถึงการพัฒนาของผูเรียน ทางงานวิเทศสัมพันธ จึงได
จัดใหมี โครงการทัศนศึกษาในตางประเทศ สําหรับนักเรียนนักเรียนในโครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ขึ้น เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นดังกลาวไดฝก
ทักษะทักษะและประสบการณในการใชภาษาอังกฤษในการเรียนมามากระดับที่จะสามารถสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษไดแลว จึงสมควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและไดรับประสบการณตรง ในการฝกฝนการใช
ภาษาในสังคมทีใ่ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูใหม การสื่อสารกับผูอื่นใน
สถานการณจริง และเรียนรูวิธีการดํารงชีวิตในตางประเทศ ทั้งยังเปนการสรางแรงบันดาลใจ เปดวิสัยทัศน
ใหม ในการเปนแนวทางในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับนักเรียน
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3 นักเรียนมีความคิดสรางสรรค และทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี้
3. ผู้มีสิทธิ์ เสนอราคาจะต้ องมีคณ
3.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางจัดทัวรหรือประกอบกิจการทองเที่ยวในประเทศหรือตางประเทศ
พรอมทั้งมีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการจัดทัวร หรือ กิจการทองเที่ยวมาแลวเปนเวลาไมต่ํากวา 2 ป
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3.2 มีผลงานเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของภาครัฐ
3.3 มีประสบการณ และผลงานในการนําคณะผูเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ / หรือ
ตางประเทศ พรอมแนบสําเนาหลักฐานประสบการณและผลงานดังกลาวเพื่อประกอบพิจารณา
3.4 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ
3.5 ตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูที่เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาใหโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ณ วันพิจารณา หรือไมเปนผูกระทําการอันขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการจัดจางครั้งนี้
3.6 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนกันวานั้น
3.7 ตองเปนนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (http://www.gprocurement.gp.th) และจะตองไดรับการอนุมัติเปนผูคากับภาครัฐ
จากกรมบัญชีกลางแลว
3.8 ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปนคูสัญญากับสวนราชการที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรายรับ รายจาย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เปนคูสัญญา กับหนวยงานของภาครัฐ
พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. ราคากลาง และวงเงิ นงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
4.1 เงินโครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 เปนเงินทั้งสิ้น
1,200,000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
5. ระยะเวลาดําเนิ นการ
5.1 ตั้งแตบัดนี้ – เดือนมีนาคม 2562
5.2 กําหนดการเดินทางระหวางวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2562 จํานวน 24 คน
5.3 จํานวนผูเดินทางที่กําหนดไวเปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนที่แทจริงอาจจะมาก หรือ
นอยกวานี้ก็ได ซึ่งผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูระบุจางตามราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการดังที่
กําหนดไวในใบเสนอราคา และสงวนสิทธิ์ที่จะไมจายคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ผูเดินทางแตกตาง
ไปจากที่กําหนดไว
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6. ขอบเขตของงาน
6.1 ผูรับจางตองเปนผูประสานงาน จอง จัดหา และออกบัตรโดยสารเดินทางไป – กลับ นนทบุรี –
สาธารณรัฐสิงคโปร , สาธารณรัฐสิงคโปร– นนทบุรี โดยสายการบินชั้นประหยัด ซึ่งเปนราคาที่รวมคา
เชื้อเพลิงเครื่องบิน และ ภาษีสนามบินไวครบถวนตามกําหนดการที่โครงการ Educational Trip for TPN
Gifted Students in Singapore 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กําหนด ทั้งนี้ หากไม
สามารถจัดหาบัตรโดยสารการบินได ขอใหประสานงานกับเจาหนาที่โครงการ Educational Trip for TPN
Gifted Students in Singapore 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปลี่ยนแปลง
กําหนดการเดินทางที่ผูวาจางเห็นสมควร
6.2 คาบริการ และ คาใชจายอื่นๆ
6.2.1 คาที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว มีหองน้ําสวนตัว แตละหองโดยเตรียมการลวงหนาให
เรียบรอยกอนคณะผูเดินทางไปถึง
6.2.2 คาอาหารเชา 6 มื้อ คาอาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารเย็น 6 มื้อ ตามที่ระบุในการ
กําหนดการ
6.2.3 คาใชจายสําหรับสถานที่ศึกษาดูงาน (ซึ่งผูรับจางเปนผูหาสถานที่ดูงานโดยดูงาน ณ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ คาใชจายอื่นใดในการเดินทางผานแดน /
ดานทุกประเภท ตามกําหนดการ)
6.2.4 คารถบัสบริการตลอดการเดินทางซึ่งเปนรถโคชปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 30 ที่
นั่ง จํานวน 1 คัน โดยรถโคชตองมีสภาพดีสําหรับการรับ – สง ตลอดการเดินทางศึกษาดูงาน
6.2.5 คารถบัสบริการรับสงนักเรียนจากโรงเรียนไป-กลับสนามบินสุวรรณภูมิไมนอยกวา
30 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน โดยรถตองมีสภาพดี ปลอดภัย ไดมาตรฐานสําหรับการรับ – สง
6.2.6 ผูรับจางตองทําหนาที่ติดตอประสานงาน รวบรวมเอกสารตางๆ ใหกับผูเดินทาง
ตามจํานวนที่คณะฯ กําหนด
6.2.7 จัดใหมีน้ําดื่ม วันละ 1 ขวด และ ของวาง 1 ชุด ตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.2.8 จัดทําปาย Banner ระบุขอความตามผูวาจางกําหนด
6.2.9 จัดพิมพคูมือการเดินทาง รายละเอียดสถานที่ดูงาน สถานที่ตางๆ
ที่เดินทางไป รวมทั้งการเตรียมตัวกอนการเดินทางแจกใหผูรวมเดินทางทุกคน
6.2.10 จัดเตรียมเอกสารอนุญาตออกนอกประเทศ (ไทย) และเอกสารเขาประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อใหผูรวมเดินทางทุกคนกรอกขอมูล พรอมทั้งแจกซองใสเอกสาร , หนังสือเดินทาง ,
ปากกาใหผูรวมเดินทางทุกคน
6.2.11 เอื้ออํานวยความสะดวกในการนํากระเปาและสัมภาระของผูรวมเดินทางไปชั่ง
น้ําหนัก และ จัดที่นั่งใหแกผูรวมเดินทางทุกคน
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6.2.12 สงเอกสารการเตรียมตัวพรอมรายละเอียดการเดินทางใหผูเดินทางและครูที่ดูแล
นักเรียนของผูรับจางทุกคนกอนการเดินทาง
6.3 คาจัดทําประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง คารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ ในวงเงินคนละ
1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) และสําเนากรมธรรมสงมอบใหผูวาจางกอนวันเดินทาง คา
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ ผูรับจางตองสํารองคาใชจายไปกอน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
กรณีที่ผูเดินทางปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ ผูรับจางตองสํารองคาใชจายไปกอน
6.4 มัคคุเทศก คุณสมบัติมัคคุเทศก
6.4.1 มัคคุเทศก หรือ หัวหนาทัวรคนไทย ที่มีประสบการณใหบริการตลอดการเดินทาง
ซึ่งถือวาเปนตัวแทนผูรับจาง สามารถตัดสินใจแทนผูรับจางได 1 คน และมีสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร
6.4.2 มัคคุเทศกทองถิ่น ตองมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยสามารถออกเสียง
ภาษาอังกฤษไดอยางชัดเจน ถูกตอง ตามหลักการของภาษา ไมนอยกวา 1 คน และใชภาษาอังกฤษเพื่อ
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับประเทศสิงคโปรตลอดการเดินทางทัศนศึกษา
6.4.3 มัคคุเทศกตองคอยเอื้ออํานวยความสะดวก ดูแลบริการตรวจสอบสัมภาระของผูรวม
เดินทางใหถูกตองครบถวนทั้งขาไปและขากลับ จนกระทั่งถึงผูรวมเดินทางคนสุดทาย และติดตามสัมภาระ
ของผูรวมเดินทางทั้งขาไปและขากลับ จนกระทั่งถึงผูรวมเดินทางคนสุดทาย และตองติดตามสัมภาระของผู
รวมเดินทางกรณีพลัดหลงใหเสร็จเรียบรอย
6.5 มัคคุเทศกตองประสาน ดูแลหองพักของผูเดินทางเปดไดครบทุกหอง เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณอํานวยความสะดวกและสุขภัณฑภายในหอง สามารถใชงานไดครบถวนสมบูรณระบุชื่อ และ
หมายเลขโทรศัพทของมัคคุเทศกไวในคูมือการเดินทางดวย พรอมจัดหองพักใหผูบริหาร ครูและนักเรียน
ตามความเหมาะสม
6.6 ผูรับจางตองไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตามพระราชบัญญัตินําเที่ยวและมัคคุเทศก
พ.ศ. 2551
6.7 กําหนดโครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 สําหรับ
นักเรียนในโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ณ ประเทศสิงคโปร ในระหวางวันที่ 17-23 มีนาคม 2562
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กําหนดการทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิ งคโปร์
โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019
รวม 7 วัน 6 คืน
ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2562
วันที่
กําหนดการ
05.00 น. คณะพรอมกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วันที่ 1
(อาทิ ตย์ที่ 17 มี.ค. 2562) 06.00 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
09.05 น. เดินทางสูประเทศสิงคโปร
Merina Bay Sands
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี (CHANGI AIRPORT) ประเทศสิงคโปร
ผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
- FOUNTAIN OF WEALTH @ SUNTEC CITY สัมผัสน้ําพุแหง
ความมั่งคั่ง
เดินชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวแมน้ําสิงคโปร ถายรูปคู
กับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปรซึ่งมีอายุมากกวา 3
๐ ป โรงละครเอสพลาเนด
คํา่
รับประทานอาหารค่ํา
- เดินชมบรรยากาศรอบอาว Merina Bay Sands บนสะพาน
The helix
- ชมการแสดงรอบอาว Merina Bay Sands
- เขาที่พัก
วันที่ 2
เช้า
รับประทานอาหารเชา
- ทัศนศึกษารอบ GARDENS BY THE BAY พันธุไมตางๆ
(จันทร์ที่ 18 มี.ค. 2562)
- ชม Flower Dome
GARDENS BY THE BAY
- ชม Cloud Forest
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
- ศึกษากระบวนการจัดการ Renewed Energy
คํา่
รับประทานอาหารค่ํา
- ชมการแสดง Supertree Grove Show
- เขาที่พัก
เชา
รับประทานอาหารเชา
วันที่ 3
- เขาเรียนภาษาอังกฤษ
(อังคารที่ 19 มี.ค. 2562)
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
- เรียนภาษาอังกฤษ
- ชม National Museum of Singapore
- National Museum of
Singapore
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วันที่
วันที่ 3
คํา่
(อังคารที่ 19 มี.ค. 2562)
- เรียนภาษาอังกฤษ
- National Museum of
Singapore
วันที่ 4
(พุธที่ 20 มี.ค. 2562)
ศูนย์วิทยาศาสตร์
สิ งคโปร์
(SINGAPORE
SCIENCE CENTRE)

เช้า

บ่าย

คํา่
วันที่ 5
(พฤหัสบดี ที่ 21 มี.ค.
2562)
SENTOSA –
UNIVERSAL STUDIO

เชา

บ่าย

คํา่

วันที่ 6
(ศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2562)
โรงผลิตน้ํา NEWATER
VISITOR CENTRE

เช้า

กําหนดการ
รับประทานอาหารค่ํา
- เดินชมบรรยากาศรอบ City Halls เพื่อเรียนรูประวัติความ
เปนมา ความเปนอยูของชุมชน
- The art house
- ชมการแสดงริมน้ํา
- เขาที่พัก
รับประทานอาหารเชา
- ศึกษาความรูทางดานวิทยาศาสตร แนวคิดการพัฒนาความรู
ตอยอดทางดานวิทยาศาสตร ที่ SINGAPORE SCIENCE
CENTRE
รับประทานอาหารกลางวัน
- ศึกษาความรูทางดานวิทยาศาสตร แนวคิดการพัฒนาความรู
ตอยอดทางดานวิทยาศาสตร ที่ SINGAPORE SCIENCE
CENTRE (ตอ)
รับประทานอาหารค่ํา
- เขาที่พัก
รับประทานอาหารเชา
- เรียนรูนวัตกรรมเครื่องเลนที่ผสานความรูทางดานวิทยาศาสตร ที่
SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO
รับประทานอาหารกลางวัน
- เรียนรูนวัตกรรมเครื่องเลนที่ผสานความรูทางดานวิทยาศาสตร
ที่ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (ต่อ)
รับประทานอาหารค่ํา
- ชมโชว WINGS OF TIME การแสดงจินตลีลา มานน้ํา
ประกอบการแสดงที่พรอมไปดวยแสง สี เสียง
- เขาที่พัก
รับประทานอาหารเชา
- ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการบําบัดน้ําเสียของ
โรงผลิตน้ํา NEWATER VISITOR CENTRE
- ศึกษาความรูดานการชลประทานการจัดการน้ําของประเทศ
สิงคโปร ณ เขื่อนมารีนา บารราจ (Marina Barrage)

7

วันที่
วันที่ 6
บ่าย
(ศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2562)
คํา่
โรงผลิตน้ํา
NEWATER VISITOR
CENTRE

กําหนดการ
รับประทานอาหารกลางวัน
- เยี่ยมชมยานธุรกิจบนถนน Orchard Road
รับประทานอาหารค่ํา
- ศึกษานวัตกรรมชิงชายักษ Singapore Flyer ของประเทศสิงคโปร
และ เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของประเทศสิงคโปร
เขาที่พัก
รับประทานอาหารเชา
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจาแมกวนอิม-วัดพระเขี้ยวแกว
- ซื้อของฝากยานไชนาทาวน
รับประทานอาหารกลางวัน
- ซื้อของฝากหาง VIVO CITY
เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 7
เช้า
(เสาร์ที่ 23 มี.ค.
2562)
วัดเจาแมกวนอิม- บ่าย
วัดพระเขี้ยวแกว
เดินทางกลับถึง
ประเทศไทยโดยสวัสดิ
ภาพ
หมายเหตุ : ตารางการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และจัดทดแทนในราคาที่
เทียบเคียงกัน โดยคํานึงถึงประโยชนตอนักเรียนเปนสําคัญที่สุด

๙. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตงาน (TOR) พรอมราคากลาง

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ
(นางชบาไพร สืบสําราญ)
ลงชื่อ ............................................. กรรมการ
(นางมิ่งขวัญ สุขมาก)
ลงชื่อ ............................................. กรรมการและเลขานุการ
(นายธีระชัย เจริญตนตระกูล)

