
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 2561 

คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานขับรถยนต 
 ผูรับจางตองจัดผูปฏิบัติงานจํานวน 25 อัตรา ท่ีมีประสิทธิภาพ ทํางานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต เรียบรอย เพ่ือประกอบการตามท่ีรับจาง โดยกําหนดคุณสมบัติผูเหมาะสมตอการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. ผูรับจางจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว 
 2. พนักงานขับรถยนตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  2.1 เพศชายหรือหญิงอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ ไมเกิน 60 ปบริบูรณ จบการศึกษา
ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ข้ึนไป 
  2.2 เปนผู มีความประพฤติเรียบรอย สุขภาพรางกายแข็งแรง ครบ ๓๒ ประการ               
มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. หรือโรคอ่ืนใดท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการปฏิบัติงาน เชน ความดันโลหิตสูงหรือต่ําจนเปนอันตรายแกการปฏิบัติงาน ตาบอดสี หรือหัวใจ ผิดปกติ 
ลมชัก หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย) แตงกายสุภาพเรียบรอย สะอาด และมีมนุษยสัมพันธดี 
  2.3 เพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน 
  2.4 มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล (ตามระเบียบกรมการขนสงทางบก) มาแลว      
ไมนอยกวา 5 ป และยังใชงานไดอยูจนถึงปจจุบัน และมีประสบการณในการขับรถยนตมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
  2.5 ไมเปนผูเสพสุราเปนอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ  
  2.6 รูจักเสนทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเปนอยางดี 
  2.7 มีความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับรถยนต
และการขนสงเปนอยางดี 
  2.8 มีความรูพ้ืนฐานดานเครื่องยนต การบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนตเกียร
ธรรมดาและเกียรอัตโนมัติไดเปนอยางดี 
  2.9 ตรวจสอบระบบตางๆ ของรถยนตใหอยูสภาพท่ีใชงานอยางปลอดภัย และทําความสะอาด 
ท้ังภายในและภายนอกอยางสมํ่าเสมอ 
  2.10 พนักงานขับรถยนต สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเปนผูพิจารณาคัดเลือก
พนักงานขับรถยนตโดยผูรับจางยินยอมดูแลพนักงานท่ีผูวาจางคัดเลือกและยินยอมดวย 

ขอบังคับและระเบียบการปฏิบัติงาน 
 ผูรับจางตองจัดพนักงานขับรถยนตจํานวน 25 อัตรา ประจําฝายพัสดุ อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. กําหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติงานและวันหยุด 
  ๑.๑ วันทําการปกติ  :  วันจันทร–วันศุกร ระหวางเวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
  ๑.๒ วันหยุดประจําสัปดาห :  วันเสารและวันอาทิตย 
  ๑.๓ วันหยุดนักขัตฤกษ :  วันหยุดตามท่ีทางราชการกําหนดและประกาศเพ่ิมเติม 
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 2. การลงเวลาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนตของผูรับจางจะตองมาถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน 
และลงเวลามาปฏิบัติงาน ณ หองหมวดยานพาหนะ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมท้ังลงลายมือชื่อ
และเวลาท่ีมาถึง ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. หรือภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดเพ่ือเตรียมรถยนตใหพรอมปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีผูวาจางกําหนดและพนักงานขับรถยนตตองลงลายมือชื่อ เวลากลับ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามแบบฟอรมท่ี 
ผูวาจางกําหนดหรือการปฏิบัติตามท่ีผูวาจางกําหนด และจะตองบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันทุกครั้ง       
การลากลับในเวลาปฏิบัติงานตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอน 
 3. การปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานพิเศษ 
  ๓.๑ กรณีมีความจําเปนตองใหผูรับจางปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานตามขอ 2     
ของวันทําการปกติ เกินกวา ๑ ช่ัวโมง แตไมเกิน ๔ ช่ัวโมง ผูรับจางจะไดรับเงินคาจางในอัตราช่ัวโมงละ ๕๐ บาท 
  ๓.๒ กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานในวันหยุดราชการผูรับจางจะไดรับคาจางเพ่ิม     
ในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท แตไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง ไมเกินวันละ ๔๒๐ บาท ท้ังนี้ ตองมีคําสั่งใหปฏิบัติงาน  
นอกเวลา 
  ๓.๓ ในกรณีท่ีพนักงานขับรถยนตของผูรับจางไดรับมอบหมายใหทํางานลวงเวลาหรือ
ทํางานในวันหยุด เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือกรณีไปปฏิบัติงานตางจังหวัดท่ีจําเปน จะตอง     
พักคางคืนและมีสัมภาระ ผูวาจางเปนผูรับผิดชอบจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาเบี้ยเลี้ยงคาท่ีพักใหแก
พนักงานขับรถยนตของผูรับจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๔. วินัยในการปฏิบัติงาน 
  4.1 ในขณะปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถยนตจะตองแตงกายในชุดท่ีสุภาพเรียบรอย  
  4.2 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทํางานโดยเครงครัด 
  4.3 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือผูวาจางหรือผูไดรับมอบหมาย 
  4.4 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ขยันหม่ันเพียร เสียสละอดทน และมีความตั้งใจจริง 
  4.5 ไมแจงหรือรายงานเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงเก่ียวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชา 
  4.6 ไมละท้ิงหนาท่ี ขาดงานหรือหยุดงานโดยไมมีเหตุอันควร 
  4.7 ไมเขาทํางานสายบอยครั้ง 
  4.8 ไมจงใจหรือเจตนาปฏิบัติงานใหลาชา 
  4.9 ไมปลอยใหเกิดการสูญเสียแกเครื่องมือ เครื่องใชหรือทรัพยสินอ่ืนใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  4.10 ไมเปดเผยขอความใดๆ อันเปนเรื่องปกปดหรือความลับเก่ียวกับการดําเนินงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  4.11 หามพนักงานขับรถยนตลงเวลาแทนพนักงานขับรถยนตอ่ืน หรือแกไขเพ่ิมเติม
แบบฟอรมลงเวลาอันทําใหพนักงานขับรถยนตอ่ืนไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน 
  4.12 หามนําเครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยสินอ่ืนใดของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ไปใชประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
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  4.13 หามพนักงานขับรถยนตนํารถยนตของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปใชใน
กิจการสวนตัว และหามนํารถยนตออกจากลานจอดรถท่ีจัดไวใหโดยไมมีใบขออนุญาตใชรถ โดยเด็ดขาด 
 5. วินัยเก่ียวกับความประพฤติ 
  5.1 ไมประพฤติไปในทางท่ีจะนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูหมูคณะ หรือสํานักงานปลัด    
กระทรวงยุตธิรรม  
  5.2 ไมแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพตอขาราชการ และเจาหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมหรือสํานักงานรัฐมนตรี และผูท่ีมาติดตอราชการกับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  5.3 ไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายเพ่ือนรวมงาน
และผูอ่ืน 
  5.4 ไมแพรขาวอกุศลใสรายผูอ่ืน แอบอางใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือกอใหเกิด 
ความแตกแยกความสามัคคีในระหวางพนักงานขับรถยนตดวยกัน 
  5.5 ไมเสพสิ่งเสพติด สุราหรือสิ่งมึนเมาระหวางเวลาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานในสภาพมึนเมา 
  5.6 ไมเปนผูกระทํา หรือใหความรวมมือในการโจรกรรม หรือทําลายทรัพยสินของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือกระทําการอยางใดอันเปนผลใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับ
ความเสียหาย 
  5.7   หามนําสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเขามาในบริเวณสถานท่ี
ปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลา 
  5.8 หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 
  5.9 หามพกพาอาวุธทุกชนิดในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน ท้ังในและนอกเวลาปฏิบัติงาน      
ทุกกรณี 
  5.10 หามดําเนินการหรือกระทําการใดๆ ในทางท่ีขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี 

ขอบเขตความรับผิดชอบของผูรับจาง 
 ๑. ผูรับจางจะตองสงบัญชีรายชื่อพนักงานขับรถยนตตามบัญชีหลัก จํานวน 25 คน          
และบัญชีสํารอง จํานวน 5 คน โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ขอมูลรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัต ิ      
การขับรถยนต สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต สําเนาแสดง  
วุฒิการศึกษา (พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) และรูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 
6 เดือน) ใหผูวาจางเก็บไวเปนหลักฐานโดยจะตองสงใหแกผูวาจางภายใน 3 วัน นับแตวันลงนามในสัญญา 
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกลาว ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรกอน
ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการทุกครั้ง 
 ๒. พนักงานขับรถยนตจะตองประจําอยู ณ สถานท่ีปฏิบัติงานหรือหนวยงานในสังกัดท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกําหนดเทานั้น 
 ๓. พนักงานขับรถยนตของผูรับจางจะตองดูแลรักษาทําความสะอาด/รับผิดชอบรถยนตท่ี
ไดรับมอบหมายทุกคันของทางราชการท่ีใชปฏิบัติราชการใหอยูในสภาพสมบูรณ สะอาด เรียบรอย พรอม
ใหบริการตลอดเวลา หากเกิดความชํารุดขัดของของเครื่องยนต และอุปกรณอ่ืนๆ ใหผูรับจางแจงผูวาจางหรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายทราบทันที 
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 ๔. ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการดูแลรักษาทําความสะอาดรถยนต ใหอยูในสภาพสะอาด 
เรียบรอยอยูเสมอ อันไดแก ลางทําความสะอาดภายนอก ดูดฝุนภายในและทําความสะอาดเบาะท่ีนั่ง         
โดยจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถยนตของราชการ 15 วันตอครั้ง สถานท่ีทําความสะอาดหางจากท่ีทําการ
ของผูวาจางในรัศมีไมเกิน 5 กิโลเมตร รวมถึงจะตองสนับสนุนวัสดุอุปกรณใชในการทําความสะอาด         
ตองใหมีไวใชอยางเพียงพอ ประกอบดวย  
  (1)  ถังน้ําสําหรับทําความสะอาด ขนาดสูงและกวางไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
  (2)  ไมปดขนไก ขนาดยาวรวมดามไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
  (3)  ผาไมโครไฟเบอร (Microfiber) หรือผาชนิดอ่ืนท่ีเทียบเทาหรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 
40x40 เซนติเมตร 
  ท้ังนี้ ใหสงมอบชุดทําความสะอาด จํานวน 25 ชุด ภายใน 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา 
และครั้งตอไปทุกๆ 6 เดือน 
 ๕. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติและความประพฤติท่ี
เหมาะสม และการแตงกายใหสุภาพเรียบรอยเพ่ือความเปนระเบียบ และทดสอบความสามารถในการ     
ปฏิบัติงานจนเปนท่ีพอใจ หากเห็นวาพนักงานขับรถยนตมีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถแจงใหผูรับจางเปลี่ยน หรือหาพนักงานใหมมาทดแทนโดยเร็ว 
 ๖. หากพนักงานขับรถยนตคนใดประพฤติตัวไมเหมาะสม และหรือผิดวินัยในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนตของผูวาจาง และผูรับจาง
จะตองเปลี่ยนตัวพนักงานใหโดยเร็วพลันและไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมท้ังสิ้น 
 ๗. พนักงานขับรถยนตของผูรับจางจะตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตั้งใจและ
เขมงวดตรงเวลา หากมีเหตุอันจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานดังกลาวได ผูรับจางจะตองแจงและรายงาน      
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบลวงหนากอนทุกครั้งท่ีมีเหตุจําเปนดังกลาว และตองไดรับอนุญาตจากผูวาจาง หรือ
ผูท่ีไดรับมอบหมายกอน เวนแตจะเกิดจากเหตุเพราะความบกพรองของผูวาจางเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย แตท้ังนี้ ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามจํานวนวัน 
เวลาท่ีไมไดมาปฏิบัติงานดังกลาว ชดใชตามท่ีผูวาจางกําหนด กรณีเจ็บปวยกะทันหันผูรับจางจะตองรีบติดตอ
และรายงานใหผูวาจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายทราบทุกครั้ง 
 ๘. ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ของผูวาจางอยางเครงครัด 
 ๙. การวาจางนี้ไมทําใหผูรับจางมีฐานะเปนลูกจางของทางราชการ หรือมีความสัมพันธใน
ฐานะเปนลูกจางของผูวาจางตามกฎหมายแรงงาน 
 1๐. ผูรับจางตองจัดหาพนักงานขับรถยนตแทนในกรณีพนักงานขับรถยนตคนใดคนหนึ่ง    
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ โดยผูท่ีมาแทนจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีกําหนด และใหสงเอกสาร
หลักฐานตามขอ 1 ใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทันที 
 1๑. ในกรณีท่ีทรัพยสินของผูวาจางหรือทรัพยสินท่ีผูรับจางมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบไดรับ 
ความเสียหายถูกทําลาย สูญหายในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีโดยความประมาทเลินเลอของผูรับจาง           
หรือในกรณีท่ีพนักงานขับรถยนตของผูรับจางปฏิบัติหนาท่ีดวยความประมาท ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ     
ตอเหตุการณและชดใชความเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี และความรับผิดชอบดานอ่ืนนอกเหนือจาก
ความรับผิดตามกรมธรรมคุมครอง เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร ฯลฯ เวนแต ผูรับจางจะพิสูจนไดวา
ความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย หรือถูกทําลายนั้นเกิดจาก เหตุสุดวิสัยไมไดจงใจ หรือประมาทเลินเลอ 
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 1๒. ผูรับจางจะตองจัดทําประกันภัยคุมครองรวม (ประเภท 1) ใหกับพนักงานขับรถยนต        
ท่ีผูรับจางสงมาขับรถยนตใหกับผูวาจาง ตามประเภทและชนิดของใบอนุญาตขับข่ีรถยนต โดยเปนการคุมครอง
ความเสียหายของทรัพยสินหรือยานพาหนะท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง รวมท้ังคุมครองความบาดเจ็บหรือ
เสียหายตอผูโดยสารในรถยนต และบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุท่ีพนักงานขับรถยนตของผูรับจาง  
เปนผูขับข่ี ซ่ึงความคุมครองดังกลาวผูรับจางตองจัดใหมีทันทีท่ีเริ่มสัญญา และผูรับจางตองนําสงสําเนา
กรมธรรมใหกับผูวาจางภายใน 15 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจาง หากมีอุบัติเหตุเฉ่ียวชนท่ีกอใหเกิด   
ความเสียหายแกราชการ ใหผูรับจางดําเนินการซอมในศูนยซอมท่ีไดมาตรฐานหรืออูท่ีมีมาตรฐานตรงตาม
มาตรฐานของอูกลาง กรมการประกันภัย    
 ๑๓. ผูรับจางตองใหพนักงานขับรถยนตตามบัญชีหลักและบัญชีสํารองไดรับการตรวจสารเสพติด
ปละ 2 ครั้ง โดยใหผูรับจางจัดสงผลการตรวจสารเสพติดจากโรงพยาบาลใหผูวาจาง ครั้งท่ี 1 ภายใน 1 เดือน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง และครั้งท่ี 2 ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันท่ีสงผลการตรวจครั้งท่ี 1 
สําหรับคาใชจายผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ 
 14. กรณีมีการเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนตตามบัญชีหลัก ใหผู รับจางปฏิบัติตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขสัญญาจาง โดยจัดสงผลการตรวจสารเสพติดจากโรงพยาบาลใหผูวาจางภายใน 15 วัน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
 1. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตองเปนผูรับผิดชอบคาซอมบํารุงรักษาเครื่องยนต           
และคาวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากยานพาหนะ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ และคาเสียหายตางๆ 
อันมิใชความผิดของผูรับจาง โดยทางผูรับจางหรือพนักงานขับรถยนตของผูรับจาง จะตองแจงใหทราบทุกครั้ง
เม่ือถึงเวลาตองดําเนินการ 
 2. หากพนักงานขับรถยนตคนใดคนหนึ่งมาปฏิบัติงานลาชากวาท่ีกําหนดในสัญญา หรือไมมาปฏิบัติงาน
เต็มเวลาในวันใด ผูรับจางจะตองยินยอมใหผูวาจาง ปรับเงินรายชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ 10๐ บาท/คน     
เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง และหากพนักงานขับรถยนตมาสายเกินเวลาปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมงถือวาขาดงาน 1 วัน  
 3. กรณีพนักงานขับรถยนตคนใดคนหนึ่งไมมาปฏิบัติงาน และผูรับจางไมไดจัดหาพนักงาน 
ขับรถยนตมาปฏิบัติงานแทน ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางท่ีจะไดรับตามอัตราคาจางข้ันตํ่าตอคนตอวัน   
ท่ีบังคับใชในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และยอมใหผูวาจางปรับเงินเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10   
ของราคาคาจางท้ังสัญญา แตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) นับตั้งแตวันท่ีไมมีพนักงานขับรถยนตมา
ปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานขับรถยนตมาปฏิบัติงานครบจํานวน 
 4. ใหแตงตั้งตัวแทนของผูรับจางเปนผูควบคุมการทํางานท่ีรับจางโดยมีหนาท่ีจัดเตรียม
รถยนตและควบคุมการทํางานตลอดระยะเวลาการรับจางและการกระทําของตัวแทนของผูรับจางใหเสมือน 
เปนการกระทําของผูรับจางดวย ท้ังนี้ ใหรวมถึงการรับเงินคาจาง คาตอบแทน ไปจายแกพนักงานขับรถยนตของ 
ผูรับจางดวย การแตงต้ังตัวแทนของผูรับจางใหจัดทําเปนลายลักษณอักษรสงใหผูวาจางภายใน 5 วันทําการ นับแตวันท่ี  
ลงนามในสัญญา 
 5. หากผูรับจางไมปฏิบัติตามท่ีผูวาจางกําหนด ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีในกรณีท่ี 
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1 ระงับการจายคาจางเหมาท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
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  5.2 คิดคาปรับผูวาจางในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาจางงานท้ังหมดนับแตวันถัดจาก
วันท่ีผูรับจางไดผิดเง่ือนไขจนถึงวันท่ีผูรับจางไดดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดหรือจนถึงวันท่ีผูวาจาง    
ไดบอกเลิกสัญญา 
  5.3 เรียกคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ดวย 
 6. ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางดําเนินการดังนี้ 
  6.1 ชําระคาปรับหรือคาเสียหาย 
  6.2 ชําระคาจางเหมาท่ีผูวาจางตองไปจางบุคคลอ่ืนมาทําการบริการแทนผูรับจาง    
ตามสัญญาจนเต็มจํานวนตามท่ีผูวาจางไดจายจริงไป 
  6.3 ผูวาจางมีสิทธิหักเงินคาจางท่ียังไมไดจายแกผูรับจางเพ่ือชําระคาปรับหรือ
คาเสียหายท่ีผูรับจางตองปรับตามสัญญา 
  6.4 เรียกคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ดวย 
 7. ผูรับจางจะตองจัดสงพนักงานขับรถยนตท่ีมีความสามารถในการขับรถยนต และตองศึกษา
เสนทางใหละเอียดพรอมปฏิบัติงาน 
 8. ในกรณีท่ีผูรับจางสงพนักงานมาปฏิบัติงานตองมีการอบรมมารยาท กอนสงมาปฏิบัติงาน 
 9. ในกรณีท่ีพนักงานขับรถยนตลาทุกกรณีผูรับจางตองจัดสงพนักงานมาปฏิบัติงานแทนโดยมี
หนังสือสงตัวทุกครั้ง พรอมสงเอกสารตามขอบเขตความรับผิดชอบของผูรับจาง ขอ 1. และรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ 

เง่ือนไขการชําระเงิน 

 1. เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
เรียบรอยแลวผูวาจางจะจายเงินคาจางรายเดือนเปนงวดๆ ละเดือน ใหกับผูรับจางและผูรับจางจะตองรับภาระ
เก่ียวกับภาษีอากรตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และคาจางตามเง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ ขอ 3 และ ขอ 5 จะจายใหกับ
พนักงานขับรถยนต ในแตละครั้งท่ีเดินทางไปราชการ 
 2. ผูรับจางจะตองจายคาจางใหพนักงานขับรถยนต เปนเงินสุทธิไมต่ํากวา 11,000 บาท/
คน/เดือน ตลอดจนผูรับจางตองรับผิดชอบเก่ียวกับสวัสดิการคารักษาพยาบาล ประกันสังคม ของพนักงาน   
ขับรถยนต ตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด 

ระยะเวลาการจาง 
 มีระยะเวลาจางตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 (รวม 12 เดือน) 
หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาจาง 


