
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Refernece : TOR) 
การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 

----------------------------------------------------------- 

๑. ความเป็นมา  

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มีภำรกิจในกำรเดินทำงไปติดต่อประสำนงำน ประชุม
รำชกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร และปฏิบัติภำรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มีบุคลำกรไม่เพียงพอในต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ประจ ำที่
หน่วยงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจดังกล่ำว 

๒. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือสนับสนุนให้ภำรกิจในกำรเดินทำงไปติดต่อประสำนงำน ประชุมรำชกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร และภำรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานขับรถยนต์ 
  3.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว   
  3.2 พนักงำนขับรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 3.3 มีอำยุระหว่ำง ๒๕ – ๕5 ปี จบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ขึ้นไป 
 3.4 มีควำมประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น     
ตำบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)  
 3.5 เป็นเพศชำยและผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้น  
  3.6 มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี และยังใช้งำนได้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน และมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถยนต์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
 3.7 ไม่เคยต้องโทษ คดีอำญำถึงจ ำคุก หรือถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยมำก่อน เว้นแต่
คดีกระท ำโดยประมำทหรือในควำมผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 3.8 ไมเ่ป็นผู้เสพสุรำเป็นอำจิณ หรือติดยำเสพติดใด ๆ 
  3.9 รู้จักเส้นทำงในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเป็นอย่ำงดี 
  3.10 มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ
กำรขนส่งเป็นอย่ำงด ี
 3.11 มีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนเครื่องยนต์ กำรบ ำรุงรักษำ และสำมำรถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดำ  
และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่ำงดี 
  3.12 ตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย และท ำควำม
สะอำดทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ  

4.  ข้อบังคับและระเบียบการปฏิบัติงาน 
   4.๑  วัน/เวลำ ปฏิบัติงำน 
                วันท ำงำนปกติ   :  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
           เวลำท ำงำนปกติ :  ๐๘.30 – ๑6.3๐ น. หรือเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
 
 

4.๒  กำรลงเวลำ... 
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     4.๒  กำรลงเวลำท ำงำน พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ ำงจะต้องมำถึงสถำนที่ปฏิบัติงำน          
และลงเวลำ มำปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและเวลำ    
ที่มำถึง ภำยในเวลำ ๐๘.30 น. หรือภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดเพ่ือเตรียมรถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด และพนักงำนขับรถยนต์ต้องลงลำยมือชื่อ เวลำกลับ เวลำ ๑6.3๐ น. หรือตำมเวลำที่ 
ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด ตำมแบบฟอร์มที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดและจะต้องบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันทุกครั้ง กำรลำกลับ   
ในเวลำท ำงำนต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจก่อน 
     4.๓  วันหยุดงำน 
           วันหยุดประจ ำสัปดำห์   :  วันเสำร์และวันอำทิตย์ 
            วันหยุดตำมประเพณี    :   ให้เป็นไปตำมวันหยุดงำนที่ทำงรำชกำรก ำหนดในแต่ละปี 
     4.๔  วินัยในกำรปฏิบัติงำน 
      ๔.4.1 ในขณะปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์จะต้องแต่งกำยในชุดที่สุภำพเรียบร้อย หรือ
ตำมแบบฟอร์มของผู้รับจ้ำง 
    ๔.4.2 เคำรพและปฏิบัติตำมระเบียบวินัยในกำรท ำงำนโดยเคร่งครัด 
     ๔.4.๓ เชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ได้รับมอบหมำย 
      ๔.4.๔ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละอดทน และมีควำม     
ตั้งใจจริง 
      ๔.4.๕ ไมแ่จ้งหรือรำยงำนเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรท ำงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
      ๔.4.๖ ไม่ละท้ิงหน้ำที่ ขำดงำนหรือหยุดงำนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
      ๔.4.๗ ไม่เข้ำท ำงำนสำยบ่อยครั้ง 
      ๔.4.๘ ไม่จงใจหรือเจตนำปฏิบัติงำนให้ล่ำช้ำ 
      ๔.4.๙  ไม่ปล่อยให้เกิดกำรสูญเสียแก่เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรกำร 
       ๔.4.๑๐ ไม่เปิดเผยข้อควำมใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือควำมลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
        ๔.4.๑๑ ห้ำมพนักงำนขับรถยนต์ลงเวลำแทนพนักงำนขับรถยนต์อ่ืน หรือแก้ไขเพ่ิมเติม
แบบฟอร์มลงเวลำอันท ำให้พนักงำนขับรถยนต์อ่ืนได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 
        ๔.4.๑๒ ห้ำมน ำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปรกำร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
        ๔.4.๑๓ ห้ำมพนักงำนขับรถยนต์น ำรถยนต์ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร    
ไปใช้ในกิจกำรส่วนตัว และห้ำมน ำรถยนต์ออกจำกลำนจอดรถที่จัดไว้ให้โดยไม่มีใบขออนุญำตใช้รถ  
โดยเด็ดขำด 

5. วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ 
     ๕.๑  ไม่ประพฤติไปในทำงที่จะน ำควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงมำสู่หมู่คณะ หรือส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรกำร 
     ๕.๒  ไม่แสดงกิริยำวำจำไม่สุภำพต่อข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม
ประกันจังหวัดสมุทรปรำกำร และผู้ที่มำติดต่อรำชกำรกับส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
         ๕.๓  ไม่กระท ำหรือสนับสนุนให้มีกำรทะเลำะวิวำท หรือท ำร้ำยร่ำงกำยเพ่ือนร่วมงำนและ
ผู้อื่น 
 

๕.๔ ไม่แพร่ข่ำว... 
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   ๕.๔  ไม่แพร่ข่ำวอกุศลใส่ร้ำยผู้อ่ืน แอบอ้ำงให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรหรือก่อให้เกิดควำม
แตกแยกควำมสำมัคคีในระหว่ำงพนักงำนขับรถยนต์ด้วยกัน 
   ๕.๕  ไม่หลับระหว่ำงเวลำท ำงำน   
  ๕.๖  ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรำ หรือสิ่งมึนเมำระหว่ำงเวลำท ำงำน หรือท ำงำนในสภำพมึนเมำ 
   ๕.๗  ไม่เป็นผู้กระท ำ หรือให้ควำมร่วมมือในกำรโจรกรรม หรือท ำลำยทรัพย์สินของส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร หรือกระท ำกำรอย่ำงใดอันเป็นผลให้ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปรำกำร ได้รับควำมเสียหำย 
   ๕.๘  ห้ำมน ำสิ่งเสพติด สุรำ ของมึนเมำ และของผิดกฎหมำยเข้ำมำในบริเวณสถำนที่ท ำงำนทั้ง
ในและนอกเวลำท ำงำน 
   ๕.๙  ห้ำมเล่นกำรพนันทุกชนิดในบริเวณสถำนที่ท ำงำนทั้งในและนอกเวลำท ำงำน 
   ๕.๑๐ ห้ำมพกพำอำวุธทุกชนิดเข้ำมำในบริเวณสถำนที่ท ำงำน ทั้งในและนอกเวลำท ำงำนทุกกรณี 
  ๕.๑๑ ห้ำมด ำเนินกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ ในทำงที่ขัดต่อกฎหมำยและศีลธรรมอันดี 

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง    
 ๑. ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งข้อมูล รำยชื่อ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรขับรถยนต์ ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ ส ำเนำแสดงวุฒิกำรศึกษำ ส ำเนำกำรตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติอำชญำกร (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) และรูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป 
(ถ่ำยไม่เกนิ ๖ เดือน) ของพนักงำนขับรถยนต์ให้ผู้ว่ำจ้ำงเก็บไว้เป็นหลักฐำน โดยจะต้องส่งให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 
๓ วัน นับแต่วันลงนำมในสัญญำ และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่ำวผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้   ผู้ว่ำจ้ำง
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒ วันท ำกำรทุกครั้ง  
  ๒. ปฏิบัติงำนขับยำนพำหนะเกี่ยวกับกำรขนส่งพัสดุสิ่งของ และคนโดยสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๓.  พนักงำนขับรถยนต์จะต้องประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนในสังกัดที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ก ำหนดเท่ำนั้น 
 ๔.  พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลรักษำท ำควำมสะอำด/รับผิดชอบรถยนต์ที่ได้รับ
มอบหมำยทุกคันของทำงรำชกำรที่ใช้ปฏิบัติรำชกำรให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ สะอำด เรียบร้อย พร้อมให้บริกำร
ตลอดเวลำ หำกเกิดควำมช ำรุดขัดข้องของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยทรำบทันท ี
 ๕.  ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษำท ำควำมสะอำดรถยนต์ ให้อยู่ในสภำพสะอำด เรียบร้อยอยู่เสมอ 
อันได้แก่ ล้ำงท ำควำมสะอำดภำยนอกพร้อมทั้งขัดเงำ ดูดฝุ่นภำยในและขัดเบำะ ที่นั่ง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง  
 ๖.  ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มีสิทธิในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและควำม
ประพฤติที่เหมำะสม และกำรแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยเพ่ือควำมเป็นระเบียบ และทดสอบควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนจนเป็นที่พอใจ หำกเห็นว่ำพนักงำนขับรถยนต์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน ส ำนักงำนประกันสังคมสมุทรปรกำร สำมำรถแจ้งให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยน หรือหำ พนักงำนใหม่มำ
ทดแทนโดยเร็ว 
  ๗.  หำกพนักงำนขับรถยนต์ประพฤติตัวไม่เหมำะสม และหรือผิดวินัยในกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน 
ไม่มีประสิทธิภำพ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวพนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้อง
เปลี่ยนตัวพนักงำนให้โดยเร็วพลันและไม่คิดค่ำใช่จ่ำยใด ๆ เพิ่มทั้งสิ้น 
 
 

8. พนักงำน... 



-๔- 
 

 ๘. พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจและเข้มงวด 
ตรงเวลำ หำกมีเหตุอันจ ำเป็นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนดังกล่ำวได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งและรำยงำนเป็นหนังสือให้
ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำก่อนทุกครั้งที่มีเหตุจ ำเป็นดังกล่ำว และต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยก่อน เว้นแต่จะเกิดจำกเหตุเพรำะควำมบกพร่องของผู้ว่ำจ้ำง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจำก
พฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำมจ ำนวน   
วัน เวลำ ที่ไม่ได้มำปฏิบัติงำนดังกล่ำวชดใช้ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด กรณีเจ็บป่วยกะทันหันผู้รับจ้ำงจะต้องรีบ
ติดต่อและรำยงำนให้ผู้รับจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยทรำบทุกครั้ง 
  ๙.    ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับและค ำสั่งต่ำง ๆ ของผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
 ๑๐.  กำรว่ำจ้ำงนี้ไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะ
เป็นลูกจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน 
 ๑๑.  ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนขับรถยนต์แทนในกรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ โดยผู้ที่มำแทนจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมที่ก ำหนด และให้ส่งเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ ๑ ให้
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ทันท ี
  ๑๒. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือทรัพย์สินที่ผู้ รับจ้ำงมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบได้รับ                    
ควำมเสียหำยถูกท ำลำย สูญหำยในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง หรือใน
กรณีท่ีพนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำท ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์
และชดใช้ควำมเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และควำมรับผิดชอบด้ำนอ่ืนนอกเหนือจำกควำมรับผิดตำม
กรมธรรม์คุ้มครอง เช่น ควำมผิดตำม พ.ร.บ. จรำจร ฯลฯ เว้นแต่ ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย สูญหำย      
บุบสลำย หรือถูกท ำลำยนั้นเกิดจำก เหตุสุดวิสัย ไม่ได้จงใจ หรือประมำทเลินเล่อ 
  ๑๓. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยตัวบุคคล (PL) ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง โดย
ท ำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนที่ผู้ว่ำจ้ำงให้ควำมเห็นชอบ และต้องมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐำนกำรขอประกันภัยดังกล่ำว ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในวันท ำสัญญำจ้ำง  ส ำหรับรถยนต์
ของส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
  ซึ่งผู้รับจ้ำงดูแล และท ำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ โดยกรมธรรม์ต้องระบุชื่อ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับประโยชน์ และให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยพลัน 
และรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอกเอง นอกจำกนั้นผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำร
กระท ำละเมิดในส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนเงินคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ขอสงวนสิทธิที่จะยึดหน่วงหลักประกันสัญญำไว้ในขณะที่เกิดกำร
ฟ้องคดีให้ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำตำมสัญญำที่จ้ำงจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด และหำกคดี
ถึงที่สุดแล้วเป็นเหตุให้ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับจ้ำง ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ชอบที่จะริบหลักประกันสัญญำดังกล่ำว มำชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมด       
และหำกยังไม่เพียงพอชดใช้ค่ำเสียหำย ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ชอบที่จะเรียกร้องเอำจำก 
ผู้รับจ้ำงได้จนกว่ำจะครบจ ำนวนควำมเสียหำย 

 
 

 
 
 
 

เงื่อนไข... 



 
-๕- 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่น ๆ 
  ๑.  ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์ และ
ค่ำวัสดุสิ้นเปลืองต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกยำนพำหนะ เช่น ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและ  หล่อลื่น ฯลฯ และค่ำเสียหำยต่ำง ๆ อัน
มิใช่ควำมผิดของผู้รับจ้ำง โดยทำงผู้รับจ้ำงหรือพนักงำนขับรถยนต์ ของผู้รับจ้ำง จะต้องแจ้งให้ทรำบทุกครั้งเมื่อ
ถึงเวลำต้องด ำเนินกำร 
  ๒.  หำกพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำนล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดในสัญญำ หรือไม่มำปฏิบัติงำนเต็มเวลำ
ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำง ปรับเงินรำยชั่วโมง ในอัตรำชั่วโมงละ ๑๐๐ บำท/คน เศษของ
ชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง และหำกพนักงำนขับรถยนต์มำสำยเกินเวลำปฏิบัติงำน ๓ ชั่วโมง ถือว่ำขำดงำน ๑ วัน 
และกรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่มำปฏิบัติงำน และผู้รับจ้ำงไม่ได้จัดส่งพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำนแทน 
ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินค่ำจ้ำงที่จะได้รับตำมอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำต่อคนต่อวันที่บังคับใช้ในเขต
กรุงเทพมหำนครในวันนั้น และยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับเงินเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำงทั้ง
สัญญำ แต่ไม่ต่ ำกว่ำวันละ ๑๐๐ บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำน
เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำน 
   ๓.  ในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเกินกว่ำเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน หรือในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเกินกว่ำสัปดำห์ละ ๕ วัน    
ส่วนที่เกินผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินตอบแทน      
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร         
ได้รับควำมตกลงจำกกระทรวงกำรคลัง 
  ๔.  พนักงำนขับรถยนต์จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ได้ทุกที่ ทุกจังหวัด ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ  
 ๕.   ในกรณีไปปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงจังหวัดซึ่งมีกำรปฏิบัติรำชกำรปกติตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไปและ
จ ำเป็นจะต้องพักค้ำงคืน พนักงำนขับรถยนต์จะได้รับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง และค่ำที่พักตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขโดยอนุโลม และ
ตัดสิทธิกำรขอรับเงินตำมข้อ ๓. 
  ๖. ให้แต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้ำงเป็นผู้ควบคุมกำรท ำงำนที่รับจ้ำงโดยมีหน้ำที่จัดเตรียมรถยนต์ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และควบคุมกำรท ำงำนตลอดระยะเวลำกำรรับจ้ำงและกำรกระท ำของตัวแทนของผู้รับจ้ำงให้
เสมือนเป็นกำรกระท ำของผู้รับจ้ำงด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึงกำรรับเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ไปจ่ำยแก่พนักงำน  
ขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงด้วย กำรแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้ำงให้จัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 
๕ วันท ำกำร นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
 ๗. หำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันที ในกรณี       
ทีผู่้ว่ำจ้ำงมสีิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๗.๑ ระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร 
  ๗.๒ คิดค่ำปรับผู้ว่ำจ้ำงในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำจ้ำงงำนทั้งหมดนับแต่วันถัดจำกวันที่ 
ผู้รับจ้ำงได้ผิดเงื่อนไขจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำง                
ได้บอกเลิกสัญญำ 
  ๗.๓ เรียกค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ด้วย 
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 ๘. ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๘.๑ ช ำระค่ำปรับหรือค่ำเสียหำย 
  ๘.๒ ช ำระค่ำจ้ำงเหมำที่ผู้ว่ำจ้ำงต้องไปจ้ำงบุคคลอ่ืนมำท ำกำรบริกำรแทนผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ
จนเต็มจ ำนวนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง ได้จ่ำยไปจริง 
  ๘.๓ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักเงินค่ำจ้ำงที่ยังไม่ได้จ่ำยแก่ผู้รับจ้ำงเพ่ือช ำระค่ำปรับ หรือค่ำเสียหำยที่  
ผู้รับจ้ำงต้องรับตำมสัญญำ 
  ๘.๔ เรียกค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ด้วย 
  ๙. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งพนักงำนขับรถยนต์ที่มีควำมสำมำรถในกำรขับรถยนต์ และต้องศึกษำ
เส้นทำงให้ละเอียดพร้อมปฏิบัติงำน 
 ๑๐. ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนต้องมีกำรอบรมควำมมีมำรยำท ควำมสุภำพ        
ต่อข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนก่อนส่งมำปฏิบัติงำน 
 ๑๑. ในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ลำทุกกรณีผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนแทนโดยมีหนังสือ
ส่งตัวทุกครั้ง พร้อมส่งเอกสำรตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ข้อ ๑. และรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ๑.   เงื่อนไขกำรช ำระเงิน เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน
ขับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงรำยเดือนเป็นงวด ๆ ละ เดือน ให้กับผู้รับจ้ำงและผู้รับจ้ำง
จะต้องรับภำระเกี่ยวกับภำษีอำกรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น และค่ำจ้ำงตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ข้อ ๓.        
เป็นงวด ๆ ละ เดือน ส ำหรับกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ข้อ ๕. จะจ่ำยให้กับพนักงำนขับ
รถยนต์ ในแต่ละครั้งที่เดินทำงไปรำชกำร 
  ๒.   ผู้รับจ้ำงจะต้องอยู่ในข่ำยบังคับที่กฎหมำยก ำหนดให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน ผู้รับจ้ำงจะต้องขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ทะเบียนผู้ประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม 
ให้ถูกต้องครบถ้วน และจ่ำยค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำขั้นต่ ำตำมประกำศของกระทรวงแรงงำน หำกผู้เสนอรำคำ 
ไม่ด ำเนินกำรให้ถูกต้องจะถือเป็นเงื่อนไขในกำรบอกเลิกสัญญำได้เช่นกัน 

วงเงินในการจัดหา 
  เงินงบประมำณส ำหรับจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ครั้งนี้ วงเงิน ๙๗,๕๐๐ บำท  

ระยะเวลาการจ้าง 
 มีระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕6๔ ถึงวันที่ ๓1 ธันวำคม ๒๕6๔ หรือตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดในสัญญำจ้ำง 
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