คุณลักษณะเฉพาะ

ขอบเขตของงาน (Terms of Refernece : TOR)
การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
----------------------------------------------------------๑. ความเป็นมา
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มีภำรกิจในกำรเดินทำงไปติดต่อประสำนงำน ประชุม
รำชกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร และปฏิบัติภำรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร มีบุคลำกรไม่เพียงพอในตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ประจำที่
หน่วยงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจดังกล่ำว
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อสนั บสนุน ให้ภำรกิจในกำรเดินทำงไปติดต่อประสำนงำน ประชุมรำชกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร และภำรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วงด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
3. คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานขับรถยนต์
3.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว
3.2 พนักงำนขับรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.3 มีอำยุระหว่ำง ๒๕ – ๕5 ปี จบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ขึ้นไป
3.4 มีควำมประพฤติเรี ยบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง เหมำะสมกับตำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ำมหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น
ตำบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
3.5 เป็นเพศชำยและผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้น
3.6 มีใบอนุ ญำตขับขี่ร ถยนต์ส่ ว นบุคคลมำแล้ ว ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี และยังใช้งำนได้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน และมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถยนต์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
3.7 ไม่เคยต้องโทษ คดีอำญำถึงจำคุก หรือถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยมำก่อน เว้นแต่
คดีกระทำโดยประมำทหรือในควำมผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.8 ไม่เป็นผู้เสพสุรำเป็นอำจิณ หรือติดยำเสพติดใด ๆ
3.9 รู้จักเส้นทำงในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลเป็นอย่ำงดี
3.10 มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ
กำรขนส่งเป็นอย่ำงดี
3.11 มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเครื่องยนต์ กำรบำรุงรักษำ และสำมำรถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดำ
และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่ำงดี
3.12 ตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย และทำควำม
สะอำดทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ
4. ข้อบังคับและระเบียบการปฏิบัติงาน
4.๑ วัน/เวลำ ปฏิบัติงำน
วันทำงำนปกติ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลำทำงำนปกติ : ๐๘.30 – ๑6.3๐ น. หรือเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
4.๒ กำรลงเวลำ...

-24.๒ กำรลงเวลำท ำงำน พนั ก งำนขั บ รถยนต์ ข องผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งมำถึ ง สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน
และลงเวลำ มำปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและเวลำ
ที่มำถึง ภำยในเวลำ ๐๘.30 น. หรือภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดเพื่อเตรียมรถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด และพนักงำนขับรถยนต์ต้องลงลำยมือชื่ อ เวลำกลับ เวลำ ๑6.3๐ น. หรือตำมเวลำที่
ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด ตำมแบบฟอร์มที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดและจะต้องบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจำวันทุกครั้ง กำรลำกลับ
ในเวลำทำงำนต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจก่อน
4.๓ วันหยุดงำน
วันหยุดประจำสัปดำห์ : วันเสำร์และวันอำทิตย์
วันหยุดตำมประเพณี : ให้เป็นไปตำมวันหยุดงำนที่ทำงรำชกำรกำหนดในแต่ละปี
4.๔ วินัยในกำรปฏิบัติงำน
๔.4.1 ในขณะปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์จะต้องแต่งกำยในชุดที่สุภำพเรียบร้อย หรือ
ตำมแบบฟอร์มของผู้รับจ้ำง
๔.4.2 เคำรพและปฏิบัติตำมระเบียบวินัยในกำรทำงำนโดยเคร่งครัด
๔.4.๓ เชื่อฟังและปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ได้รับมอบหมำย
๔.4.๔ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละอดทน และมีควำม
ตั้งใจจริง
๔.4.๕ ไม่แจ้งหรือรำยงำนเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรทำงำนต่อผู้บังคับบัญชำ
๔.4.๖ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ ขำดงำนหรือหยุดงำนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
๔.4.๗ ไม่เข้ำทำงำนสำยบ่อยครั้ง
๔.4.๘ ไม่จงใจหรือเจตนำปฏิบัติงำนให้ล่ำช้ำ
๔.4.๙ ไม่ปล่อยให้เกิดกำรสูญเสียแก่เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของสำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรกำร
๔.4.๑๐ ไม่เปิดเผยข้อควำมใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือควำมลับเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
๔.4.๑๑ ห้ำมพนักงำนขับรถยนต์ลงเวลำแทนพนักงำนขับรถยนต์อื่น หรือแก้ไขเพิ่มเติม
แบบฟอร์มลงเวลำอันทำให้พนักงำนขับรถยนต์อื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
๔.4.๑๒ ห้ำมนำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นใดของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปรกำร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
๔.4.๑๓ ห้ำมพนักงำนขับรถยนต์นำรถยนต์ของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
ไปใช้ ใ นกิ จ กำรส่ ว นตั ว และห้ ำ มน ำรถยนต์ อ อกจำกลำนจอดรถที่ จั ด ไว้ ใ ห้ โ ดยไม่ มี ใ บขออนุ ญ ำตใช้ ร ถ
โดยเด็ดขำด
5. วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
๕.๑ ไม่ ป ระพฤติ ไ ปในทำงที่ จ ะน ำควำมเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งมำสู่ ห มู่ ค ณะ หรื อ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรกำร
๕.๒ ไม่แสดงกิริยำวำจำไม่สุภำพต่อ ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคม
ประกันจังหวัดสมุทรปรำกำร และผู้ที่มำติดต่อรำชกำรกับสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
๕.๓ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีกำรทะเลำะวิวำท หรือทำร้ำยร่ำงกำยเพื่อนร่วมงำนและ
ผู้อื่น
๕.๔ ไม่แพร่ข่ำว...

-๓๕.๔ ไม่แพร่ข่ำวอกุศลใส่ร้ำยผู้อื่น แอบอ้ำงให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรหรือก่อให้เกิดควำม
แตกแยกควำมสำมัคคีในระหว่ำงพนักงำนขับรถยนต์ด้วยกัน
๕.๕ ไม่หลับระหว่ำงเวลำทำงำน
๕.๖ ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรำ หรือสิ่งมึนเมำระหว่ำงเวลำทำงำน หรือทำงำนในสภำพมึนเมำ
๕.๗ ไม่เป็นผู้กระทำ หรือให้ควำมร่วมมือในกำรโจรกรรม หรือทำลำยทรัพย์สินของสำนักงำน
ประกัน สั ง คมจั ง หวั ดสมุท รปรำกำร หรื อกระทำกำรอย่ำ งใดอั นเป็น ผลให้ ส ำนัก งำนประกัน สั ง คมจัง หวั ด
สมุทรปรำกำร ได้รับควำมเสียหำย
๕.๘ ห้ำมนำสิ่งเสพติด สุรำ ของมึนเมำ และของผิดกฎหมำยเข้ำมำในบริเวณสถำนที่ทำงำนทั้ง
ในและนอกเวลำทำงำน
๕.๙ ห้ำมเล่นกำรพนันทุกชนิดในบริเวณสถำนที่ทำงำนทั้งในและนอกเวลำทำงำน
๕.๑๐ ห้ำมพกพำอำวุธทุกชนิดเข้ำมำในบริเวณสถำนที่ทำงำน ทั้งในและนอกเวลำทำงำนทุกกรณี
๕.๑๑ ห้ำมดำเนินกำรหรือกระทำกำรใด ๆ ในทำงที่ขัดต่อกฎหมำยและศีลธรรมอันดี
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๑. ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งข้อมูล รำยชื่อ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรขับรถยนต์ สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ สำเนำแสดงวุฒิกำรศึกษำ สำเนำกำรตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติอำชญำกร (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ) และรูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) ของพนักงำนขับรถยนต์ให้ผู้ว่ำจ้ำงเก็บไว้เป็นหลักฐำน โดยจะต้องส่งให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน
๓ วัน นับแต่วันลงนำมในสัญญำ และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่ำวผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ ผู้ว่ำจ้ำง
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒ วันทำกำรทุกครั้ง
๒. ปฏิ บั ติ ง ำนขั บ ยำนพำหนะเกี่ ย วกั บ กำรขนส่ ง พั ส ดุ สิ่ ง ของ และคนโดยสำรของส ำนั ก งำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๓. พนักงำนขับรถยนต์จะต้องประจำอยู่ ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนหรือหน่วยงำนในสังกัดที่สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร กำหนดเท่ำนั้น
๔. พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงจะต้ องดูแลรักษำทำควำมสะอำด/รับผิดชอบรถยนต์ ที่ได้รับ
มอบหมำยทุกคันของทำงรำชกำรที่ใช้ปฏิบัติรำชกำรให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ สะอำด เรียบร้อย พร้อมให้บริกำร
ตลอดเวลำ หำกเกิดควำมชำรุดขัดข้องของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยทรำบทันที
๕. ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษำทำควำมสะอำดรถยนต์ ให้ อยู่ในสภำพสะอำด เรียบร้อยอยู่เสมอ
อันได้แก่ ล้ำงทำควำมสะอำดภำยนอกพร้อมทั้งขัดเงำ ดูดฝุ่นภำยในและขัดเบำะ ที่นั่ง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง
๖. ส ำนั ก งำนประกั น สั งคมจั ง หวั ดสมุท รปรำกำร มี สิ ท ธิใ นกำรตรวจสอบคุณ สมบั ติแ ละควำม
ประพฤติที่เหมำะสม และกำรแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยเพื่อควำมเป็นระเบียบ และทดสอบควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนจนเป็นที่พอใจ หำกเห็นว่ำพนักงำนขับรถยนต์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน สำนักงำนประกันสั งคมสมุทรปรกำร สำมำรถแจ้งให้ ผู้รับจ้ำงเปลี่ยน หรือหำ พนักงำนใหม่มำ
ทดแทนโดยเร็ว
๗. หำกพนักงำนขับรถยนต์ประพฤติตัวไม่เหมำะสม และหรือผิดวินัยในกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน
ไม่มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ ผู้ ว่ำ จ้ ำงมีสิ ท ธิที่ จ ะขอเปลี่ ย นตัว พนั กงำนขับ รถยนต์ ของผู้ รั บจ้ำ ง และผู้ รับ จ้ำ งจะต้อ ง
เปลี่ยนตัวพนักงำนให้โดยเร็วพลันและไม่คิดค่ำใช่จ่ำยใด ๆ เพิ่มทั้งสิ้น
8. พนักงำน...

-๔๘. พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงจะต้ องปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริต ตั้งใจและเข้มงวด
ตรงเวลำ หำกมีเหตุอันจำเป็นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนดังกล่ำวได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งและรำยงำนเป็นหนังสือให้
ผู้ว่ำจ้ ำงทรำบล่ วงหน้ำก่อนทุ กครั้งที่มีเหตุจำเป็นดังกล่ำว และต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยก่ อ น เว้ น แต่ จ ะเกิ ด จำกเหตุ เ พรำะควำมบกพร่ อ งของผู้ ว่ ำ จ้ ำ ง เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เห ตุ เ กิ ด จำก
พฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบั ติงำนตำมจำนวน
วัน เวลำ ที่ไม่ได้มำปฏิบัติงำนดังกล่ำวชดใช้ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ ำงกำหนด กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบ
ติดต่อและรำยงำนให้ผู้รับจ้ำงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยทรำบทุกครั้ง
๙. ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่ำง ๆ ของผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด
๑๐. กำรว่ำจ้ำงนี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะ
เป็นลูกจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน
๑๑. ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนขับรถยนต์แทนในกรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ โดยผู้ ที่มำแทนจะต้องมีคุณสมบัติทั่ว ไปตำมที่กำหนด และให้ ส่ งเอกสำรหลั กฐำนตำมข้อ ๑ ให้
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ทันที
๑๒. ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ ว่ ำ จ้ ำ งหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ผู้ รั บ จ้ ำ งมี ห น้ ำ ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ
ควำมเสียหำยถูกทำลำย สูญหำยในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง หรือใน
กรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำท ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์
และชดใช้ควำมเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และควำมรับผิดชอบด้ำนอื่นนอกเหนือจำกควำมรับผิดตำม
กรมธรรม์คุ้มครอง เช่น ควำมผิดตำม พ.ร.บ. จรำจร ฯลฯ เว้นแต่ ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย สูญหำย
บุบสลำย หรือถูกทำลำยนั้นเกิดจำก เหตุสุดวิสัย ไม่ได้จงใจ หรือประมำทเลินเล่อ
๑๓. ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยตัวบุคคล (PL) ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง โดย
ทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนที่ผู้ว่ำจ้ำงให้ควำมเห็นชอบ และต้องมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐำนกำรขอประกันภัยดังกล่ำว ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในวันทำสัญญำจ้ำง สำหรับรถยนต์
ของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร
ซึ่ง ผู้ รั บ จ้ ำ งดู แ ล และท ำกรมธรรม์ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ โดยกรมธรรม์ ต้ องระบุ ชื่ อ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับประโยชน์ และให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่เริ่ม ปฏิบัติงำน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยพลัน
และรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอกเอง นอกจำกนั้นผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำร
กระทำละเมิดในส่วนที่เกินกว่ำจำนวนเงินคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ขอสงวนสิทธิที่จะยึดหน่วงหลักประกันสัญญำไว้ในขณะที่เกิดกำร
ฟ้องคดีให้ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำตำมสัญญำที่จ้ำงจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด และหำกคดี
ถึงที่สุดแล้วเป็นเหตุให้ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับจ้ำง สำนักงำน
ประกั น สั ง คมจั งหวั ดสมุ ทรปรำกำร ชอบที่จะริบหลั กประกั นสั ญ ญำดั งกล่ ำว มำชดใช้ ค่ำเสี ยหำยทั้ งหมด
และหำกยังไม่เพียงพอชดใช้ค่ำเสียหำย สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ชอบที่จะเรียกร้องเอำจำก
ผู้รับจ้ำงได้จนกว่ำจะครบจำนวนควำมเสียหำย

เงื่อนไข...

-๕เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่น ๆ
๑. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปรำกำร ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำซ่อมบำรุงรักษำเครื่องยนต์ และ
ค่ำวัสดุสิ้นเปลืองต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกยำนพำหนะ เช่น ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ฯลฯ และค่ำเสียหำยต่ำง ๆ อัน
มิใช่ควำมผิดของผู้รับจ้ำง โดยทำงผู้รับจ้ำงหรือพนักงำนขับรถยนต์ ของผู้รับจ้ำง จะต้องแจ้งให้ทรำบทุกครั้งเมื่อ
ถึงเวลำต้องดำเนินกำร
๒. หำกพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำนล่ำช้ำกว่ำที่กำหนดในสัญญำ หรือไม่มำปฏิบัติงำนเต็มเวลำ
ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำง ปรับเงินรำยชั่วโมง ในอัตรำชั่วโมงละ ๑๐๐ บำท/คน เศษของ
ชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง และหำกพนักงำนขับรถยนต์มำสำยเกินเวลำปฏิบัติงำน ๓ ชั่วโมง ถือว่ำขำดงำน ๑ วัน
และกรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่มำปฏิบัติงำน และผู้รับจ้ำงไม่ได้จัดส่งพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำนแทน
ผู้ รั บ จ้ ำ งยิ น ยอมให้ ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งหั ก เงิ น ค่ ำ จ้ ำ งที่ จ ะได้ รั บ ตำมอั ต รำค่ ำ จ้ ำ งขั้ น ต่ ำต่ อ คนต่ อ วั น ที่ บั ง คั บ ใช้ ใ นเขต
กรุงเทพมหำนครในวันนั้น และยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับเงินเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำงทั้ง
สัญญำ แต่ไม่ต่ำกว่ำวันละ ๑๐๐ บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ ไม่มีพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำน
เป็นต้นไปจนกว่ำจะมีพนักงำนขับรถยนต์มำปฏิบัติงำน
๓. ในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเกินกว่ำเวลำที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบกำรปฏิบัติงำน หรือในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนเกินกว่ำสั ปดำห์ละ ๕ วัน
ส่ ว นที่เ กิน ผู้ ว่ำ จ้ ำงจะจ่ ำยเงิ น ค่ำ ตอบแทนให้ ตำมระเบี ยบกระทรวงกำรคลั ง ว่ำ ด้ว ยกำรจ่ำ ยเงินตอบแทน
กำรปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อ ตำมที่ ส ำนั กงำนประกั นสั งคมจั งหวั ดสมุ ทรปรำกำร
ได้รับควำมตกลงจำกกระทรวงกำรคลัง
๔. พนักงำนขับรถยนต์จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ได้ทุกที่ ทุกจังหวัด ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ
๕. ในกรณีไปปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงจังหวัดซึ่งมีกำรปฏิบัติรำชกำรปกติตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไปและ
จ ำเป็ น จะต้อ งพั ก ค้ ำ งคื น พนั ก งำนขั บ รถยนต์ จ ะได้ รับ ค่ ำ พำหนะ ค่ ำ เบี้ ยเลี้ ย ง และค่ ำ ที่ พั ก ตำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขโดยอนุโลม และ
ตัดสิทธิกำรขอรับเงินตำมข้อ ๓.
๖. ให้แต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้ำงเป็นผู้ควบคุมกำรทำงำนที่รับจ้ำงโดยมีหน้ำที่จัดเตรียมรถยนต์
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และควบคุมกำรทำงำนตลอดระยะเวลำกำรรับจ้ำงและกำรกระทำของตัวแทนของผู้รับจ้ำงให้
เสมือนเป็นกำรกระทำของผู้รับจ้ำงด้วย ทั้งนี้ ให้ รวมถึงกำรรับเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ไปจ่ำยแก่พนักงำน
ขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงด้วย กำรแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้ำงให้จัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษรส่งให้ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน
๕ วันทำกำร นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ
๗. หำกผู้ รั บ จ้ ำงไม่ป ฏิบั ติตำมที่ผู้ ว่ำจ้ำงกำหนดผู้ ว่ำจ้ ำงมีสิ ทธิ บอกเลิ กสั ญญำได้ทัน ที ในกรณี
ทีผ่ ู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงดำเนินกำร ดังนี้
๗.๑ ระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นสมควร
๗.๒ คิดค่ำปรับผู้ว่ำจ้ำงในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำจ้ำงงำนทั้งหมดนับแต่วันถัดจำกวันที่
ผู้ รั บ จ้ ำ งได้ ผิ ด เงื่ อ นไขจนถึ ง วั น ที่ ผู้ รั บ จ้ ำ งได้ ด ำเนิ น กำรให้ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ ก ำหนดหรื อ จนถึ ง วั น ที่ ผู้ ว่ ำ จ้ ำ ง
ได้บอกเลิกสัญญำ
๗.๓ เรียกค่ำเสียหำยอื่น ๆ (ถ้ำมี) ด้วย
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-6๘. ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงดำเนินกำร ดังนี้
๘.๑ ชำระค่ำปรับหรือค่ำเสียหำย
๘.๒ ชำระค่ำจ้ำงเหมำที่ผู้ว่ำจ้ำงต้องไปจ้ำงบุคคลอื่ นมำทำกำรบริกำรแทนผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ
จนเต็มจำนวนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง ได้จ่ำยไปจริง
๘.๓ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักเงินค่ำจ้ำงที่ยังไม่ได้จ่ำยแก่ผู้รับจ้ำงเพื่อชำระค่ำปรับ หรือค่ำเสียหำยที่
ผู้รับจ้ำงต้องรับตำมสัญญำ
๘.๔ เรียกค่ำเสียหำยอื่น ๆ (ถ้ำมี) ด้วย
๙. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งพนักงำนขับรถยนต์ที่มีควำมสำมำรถในกำรขับรถยนต์ และต้องศึกษำ
เส้นทำงให้ละเอียดพร้อมปฏิบัติงำน
๑๐. ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ ำ งส่ ง พนั ก งำนมำปฏิ บั ติ ง ำนต้ อ งมี ก ำรอบรมควำมมี ม ำรยำท ควำมสุ ภ ำพ
ต่อข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนก่อนส่งมำปฏิบัติงำน
๑๑. ในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์ลำทุกกรณีผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนแทนโดยมีหนังสือ
ส่งตัวทุกครั้ง พร้อมส่งเอกสำรตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ข้อ ๑. และรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
เงื่อนไขการชาระเงิน
๑. เงื่อนไขกำรชำระเงิน เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรั บพัสดุได้ตรวจรับงำนจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน
ขับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ ำยเงินค่ำจ้ำงรำยเดือนเป็นงวด ๆ ละ เดือน ให้กับผู้รับจ้ำงและผู้รับจ้ำง
จะต้ อ งรั บ ภำระเกี่ ย วกับ ภำษี อำกรต่ ำ ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น และค่ ำจ้ ำ งตำมเงื่ อ นไขและข้อ ก ำหนดอื่ น ๆ ข้ อ ๓.
เป็นงวด ๆ ละ เดือน สำหรับกำรจ่ำยเงิน ตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ข้อ ๕. จะจ่ำยให้กับพนักงำนขับ
รถยนต์ ในแต่ละครั้งที่เดินทำงไปรำชกำร
๒. ผู้รับจ้ำงจะต้องอยู่ในข่ำยบังคับที่กฎหมำยกำหนดให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน ผู้รับจ้ำงจะต้องขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง ทะเบียนผู้ประกันตนกับสำนักงำนประกันสังคม
ให้ถูกต้องครบถ้วน และจ่ำยค่ำจ้ำงไม่ต่ำกว่ำอัตรำขั้นต่ำตำมประกำศของกระทรวงแรงงำน หำกผู้เสนอรำคำ
ไม่ดำเนินกำรให้ถูกต้องจะถือเป็นเงื่อนไขในกำรบอกเลิกสัญญำได้เช่นกัน
วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมำณสำหรับจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ครั้งนี้ วงเงิน ๙๗,๕๐๐ บำท
ระยะเวลาการจ้าง
มีระยะเวลำจ้ำงตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕6๔ ถึงวันที่ ๓1 ธันวำคม ๒๕6๔ หรือตำมระยะเวลำที่
กำหนดในสัญญำจ้ำง
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