
ขอบเขตของงาน (TOR)  
จ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 6 คน 

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

1. ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการ 

จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 5 คน ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕63 ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๖3 (รวม 6 เดือน) โดยสัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3 และจะเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน 1 คน เพ่ือให้การให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้ 
การบริการพนักงานขับรถยนต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจ้างเหมาให้บริการพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 6 คน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕63  
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4 (รวม 12 เดือน) 

2.วัตถุประสงค์   
 เพ่ือใช้ในราชการประจ าส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
    3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
    3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
     3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้ 
เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
     3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
      3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
      3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
      3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
     3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
     3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี รายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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     3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 4. คุณลักษณะเฉพาะ 
ข้อ  1.  จ านวนพนักงานขับรถยนต์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีความประสงค์จะจ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ใช้พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 คน 
ข้อ  2.  คุณสมบัติของพนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์จะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความช านาญ

ในการขับขี่รถยนต์หลายประเภท อาทิ รถยนต์นั่งเก๋ง,รถยนต์ตู้โดยสาร และรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน เกียร์ธรรมดา
และเกียร์อัตโนมัติ 

พนักงานขับรถยนต์จะต้องมีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่หมดอายุซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่ขาดอายุ
ตลอดระยะเวลาที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

พนักงานขับรถยนต์จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 (ยี่สิบห้า) ปี แต่ไม่เกิน 55 (ห้าสิบห้า) ปี เป็นชายไทย
ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพแข็งแรง         
มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพซึ่งอาจเป็นอุปสรรค 
ต่อการขับขี่รถยนต์ มีการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.3  

ข้อ  3.  วันเวลาในการปฏิบัติงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 6 คน มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม เป็นประจ าทุกวันท าการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  
พนักงานขับรถยนต์จะต้องมาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ   

บันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานโดยการลงชื่อและลงเวลามาปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. ไม่น้อยกว่า 
30 นาที เพ่ือเตรียมรถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ และลงเวลากลับหลังเวลา 17.00 น. ทุกวันท าการด้วยตัวเอง   
ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

ในกรณีมีการเดินทางไปต่างพ้ืนที่ให้พนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานก่อนเวลานัดหมายไม่น้อยกว่า 
30 นาที 

ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบเวลาที่ก าหนดไว้          
ผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานแทนทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อพนักงานที่มา
ท างานแทนให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบก่อนด้วยทุกครั้ง 

การค านวณค่าปรับและการหักเงินค่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานไม่
ครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างต่อวันในวันนั้น และในแต่ละวัน
หากปฏิบัติงานไม่ครบ 8 (แปด) ชั่วโมง ให้หักค่าจ้างในอัตรารายชั่วโมงจนถึงวันหรือเวลาที่ผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน 
ขับรถยนต์มาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ผู้ ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี และยินยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
นับตั้งแต่วันที่ไม่มีลูกจ้างมาปฏิบัติงานเป็นต้นไปจนถึงวันที่มีลูกจ้างมาปฏิบัติงานตามสัญญา  หรือจนกว่าผู้ว่าจ้าง 
บอกเลิกสัญญา 

ข้อ  4. การจ่ายเงินค่าจ้างของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคมเป็นรายเดือน ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้ าง 
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ได้ให้บริการงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามลักษณะของงานที่รับจ้างและไม่เกิดความเสียหายในแต่ละเดือนแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  5. การจ่ายเงินค่าจ้างของผู้รับจ้าง 
เนื่องจากงานขับรถยนต์จะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความสามารถและเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ 

ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสาร พนักงานขับรถยนต์ จึงควรได้รับค่าตอบแทน 
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงาน
ขับรถยนต์ของผู้รับจ้างเป็นรายเดือนในอัตราที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าเดือนละ 12,000 บาท โดยเป็น
อัตราที่หักเงินประกันสังคมแล้ว เป็นประจ าทุกวันสิ้นเดือนหรือก่อนวันสิ้นเดือนนั้นไม่เกิน 3 วัน  

ข้อ  6. หน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ 
(1)  ปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม            

ในการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม หรือจัดส่งเอกสาร 
พัสดุสิ่งของของผู้ว่าจ้าง หรือติดต่อราชการในท้องที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือต่างจังหวัดตามที่ผู้ว่ าจ้าง
ก าหนดให้ไปปฏิบัติงาน 

(2)  ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา    
หากเกิดความช ารุดขัดข้องของเครื่องยนต์ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ของรถยนต์ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ       
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบทันที 

(3)  แจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้ างทราบทันทีเมื่อมี
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึน 

(4)  พนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยมารยาทที่สุภาพเรียบร้อย 
(5)  พนักงานขับรถยนต์ต้องให้ความเคารพผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง  

และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
(6)  พนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง และต้องลงเวลามาและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
(7)  พนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ

หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้และที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการขับรถยนต์ตามสัญญานี้      
โดยเคร่งครัด และพนักงานขับรถยนต์จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับ    
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์จะต้องปรึกษาและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามพนักงานขับรถยนต์
กระท าไปโดยพลการเว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ซึ่งพนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติไปในแนวทางที่ถือเป็น
ประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นส าคัญ 

ข้อ  7.  หน้าที่ของผู้รับจ้าง 
(1)  แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 3 (สาม) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว ผู้รับจ้างต้อง
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการทุกครั้ง 

(2)  แจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 วัน (สาม) วัน 
(3)  เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนผู้รับจ้าง หรือพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้าง           

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความสามารถ ภายใน 
3(สาม) วัน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าปรากฏว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนผู้รับจ้าง หรือพนักงาน ขับรถยนต์
ของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ยังคงบกพร่องต่อหน้าที ่หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ    
ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อ่ืนท างานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ 
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(4)  ต้องจัดการอบรมพนักงานขับรถยนต์ของผู้ รับจ้างให้อยู่ ในระเบียบวินัยและ              
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  

(5)  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบที่สุภาพเรียบร้อยให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้าง
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หากพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างกระท าการด้วยประการใด ๆ เป็นที่เสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นว่าเป็นการกระท าของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ     
ทุกประการ 

(6)  ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์จะขอลาหยุดหรือหยุดท างาน จะต้องด าเนินการแจ้งให้
ผู้รับจ้าง(บริษัทฯ) ทราบก่อนอย่างน้อย 2 วัน และให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนต์คนอื่นมาแทนผู้ที่ขอ
ลาหยุดหรือผู้ที่หยุดงานหรือเหตุอื่นใด และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบ 

(7)  พนักงานขับรถยนต์จะปฏิบัติงานทุกวันท าการของหน่วยงานนั้น ๆ หากพนักงาน     
ขับรถยนต์คนใดขาดงานหรือหยุดงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาทดแทนอย่างเร่งด่วน 

ข้อ  8.  ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ 
(1)  ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือในขณะที่อยู่ในที่ท างาน จะต้องไม่เสพสิ่งเสพติด 

สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ต้องมีสติ และสมาธิแนวแน่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  
(2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมารยาทท่ีสุภาพ 
(3)  ให้ความเคารพผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการด้วย

ความสุภาพเรียบร้อย 
(4)  พนักงานขับรถยนต์จะต้องท าความสะอาด ดูแลรักษารถยนต์ รวมทั้งตรวจเช็ก                                                

เครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถยนต์ในเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากมีการขัดข้องหรือ
ความช ารุดของเครื่องยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ จะต้องแจ้งให้ทางผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง  
ทราบทันท ี

(5)  จะต้องลงเวลาปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งเวลามาและเวลากลับทุกวันตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างก าหนด 

(6)  แจ้งการขอลาหยุดหรือหยุดท างานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) 
วันท าการทุกครั้ง 

(7)  แจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึน 

(8)  จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและค าสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้ แทนของ   
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัด กรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องปรึกษาและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของ ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามกระท าการใด ๆ โดยพลการ    
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และจะต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบในทันท ี

(9)  พนักงานขับรถยนต์จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ หรือแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย       
ที่ผู้รับจ้างก าหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ท าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 

(10)  พนักงานขับรถยนต์จะต้องรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด 
ข้อ  9.  ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้        
ผู้รับจ้างต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง 
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(2)  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเลือกรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยชดใช้ให้เป็น
ทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายที่แท้จริงเป็นปัจจุบันโดยหัก      
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 

(3)  ผู้รับจ้าง จะต้องติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างให้ครบถ้วน ภายใน 30 
วัน (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นสูญหาย และหากครบก าหนดแล้วไม่ได้คืน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ใน (2) 

(4)  ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือค าสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้าง
ได้ครั้งละไม่เกิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งความบกพร่องในแต่ละครั้งเป็น
หนังสือให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 5 (ห้า) วันท าการนับแต่วันทราบเหตุดังกล่าว ดังนี้ 

4.1 ครั้งละ 50 บาท เมื่อพนักงานขับรถยนต์ไม่แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.2 ครั้งละ 50 บาท เมื่อพนักงานขับรถยนต์สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบในบริเวณกระทรวงคมนาคม 
4.3 ครั้งละ 100 บาท เมื่อขับรถยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจร 
4.4 ครั้งละ 100 บาท เมื่อขับรถยนต์เป็นที่น่าหวาดเสียวว่าจะเกิดอันตราย 
4.5 ครั้งละ 100 บาท เมื่อพนักงานขับรถยนต์ดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือมีอาการที่

ส่อว่ามีการดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะที่อยู่ในเวลาปฏิบัติงาน 
4.6 ครั้งละ 200 บาท เมื่อขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุจนรถยนต์ได้รับความเสียหาย 

ซึ่งพนักงานขับรถยนต์เป็นฝ่ายต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณี หรือรถยนต์ได้รับความเสียหายกรณีไม่มีคู่กรณี  และ   
หากมีค่าเสียหายส่วนแรก ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ถ้ามี) 

(5)  ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้ครบถ้วนตามข้อก าหนดเวลา         
ใน ข้อ 3 หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างอีกด้วย 

(6)  ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างได้กระท าการใดๆ 
อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินคดี (ถ้ามี) นั้นเองแต่ผู้เดียวและแทนผู้ว่าจ้างด้วย 

(7)  หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดขึ้น
เพราะผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยพิจารณาถึงความผิดของ       
แต่ละฝ่ายเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหาย 

ข้อ  10.  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนื่องมากผลของสงครามการรุกราน 

การกระท าของข้าศึกต่างชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจราจล หรือภัยธรรมชาติ 
(2)  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่

ของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้กระท าเสียเอง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคลภายนอกในกรณีที่สามารถรู้ตัวผู้กระท าผิด 
(3)  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่าง ๆ ซึ่งไม่อยู่ในวิสัย

ที่จะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้รับจ้าง 

ข้อ  11.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง มีดังนี ้  
(1)  จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 
(2)  ก าหนดหน้าที่และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ไว้โดยชัดเจน 
(3) กรณีรถยนต์และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหายหรือเกิดสูญหายอันเนื่องมาจาก

การกระท าของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ
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โดยด่วนที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 15(สิบห้า) วันท าการ พร้อมระบุประเภท จ านวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริงพร้อม
หลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย 

 (4)  ค่าจ้างพิเศษ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่
นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเป็นพิเศษชั่วคราว หรือให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด 
เป็นต้นว่าให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือ เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นภารกิจต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
ก็ได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติม 

หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง และผู้ว่าจ้างประสงค์จะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้าง หรือพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ในอัตราเดียวกับที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยคิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้ปัดทิ้ง 
รายละเอียดดังนี้  

(4.1) กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาในวันท างานปกติ อัตราชั่วโมงละ 50 .- บาท  
ไม่เกิน 200.- บาท  ต่อวัน  

(4.2) กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  
อัตราชั่วโมงละ 60.- บาท ไม่เกิน 420.- บาทต่อวัน  

(4.3) กรณีปฏิบัติงานในต่างจังหวัด มีความจ าเป็นต้องพักค้างแรม และส านักงาน 
ไม่สามารถจัดหาที่พักให้พนักงานขับรถยนต์ได้ อัตราวันละ 800.- บาทต่อคืน 

(4.4) พนักงานขับรถยนต์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัดตามที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมายโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ  

(5)  ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าภายหลัง
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้าง มีสิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานขับรถยนต์ตามอัตราส่วนต่าง
ของค่าจ้างขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนดเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้าง       
ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอ เพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ  12.  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามสัญญา ข้อ 4 ช าระบรรดา
ค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ หากเงินที่หักไว้ยังไม่พอช าระค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าว 
ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนภายในก าหนด 15(สิบห้า) วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง 

ข้อ  13. ในกรณีรถยนต์ของผู้ว่าจ้างเกิดการสูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้
อีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ แต่ไม่ใช่เหตุที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายดังกล่าว และไม่มี
รถยนต์อ่ืนใดให้พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างขับขี่ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ในกรณีนี้ผู้
รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

กรณีรถยนต์ของผู้ว่าจ้างสูญหาย หรือเสียหายตามวรรค 1 และการสูญหายหรือเสียหาย
นั้น เป็นเหตุที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ นอกจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง 

(2)  ระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างช าระส าหรับการให้บริการที่ได้ด าเนินการไปแล้วเพ่ือเป็น
ประกันการช าระค่าเสียหาย 

(3)  ริบหลักประกันสัญญาตามข้อ 14(4) จนเต็มจ านวนหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของ   
ผู้ว่าจ้าง 
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(4)  เรียกให้ช าระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายตามจ านวนดังกล่าวในข้อ 3 วรรคห้า และข้อ 
9 (3) และค่าเสียหายอื่นใดท้ังสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างนอกเหนือจากการริบหลักประกันตามข้อ 13 (3) 

การช าระค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวในข้อ 13 (1) (2) และ (4) ดังกล่าวข้างต้น     
ผู้รับจ้างตกลงยินยอมน ามาช าระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอม
ช าระดอกเบี้ยเพ่ิมอีกต่างหากในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ถึงวันที่ผู้รับจ้าง    
ได้น าเงินมาช าระจนเต็มจ านวน 

ข้อ  14.  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งใดละเลย หรือละเว้นไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด      
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ  คู่สัญญาฝ่ายที่ละเลยหรือละเว้นดังกล่าวจะต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง  และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  เรียกเอาค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้นเพราะต้องจ้างบุคคลอ่ืนให้บริการขับรถยนต์ต่อไปจนครบ
ก าหนดเวลาตามสัญญานี้ 

(2)  เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง 
(3 )  ระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างช าระส าหรับการให้บริการที่ ได้ด าเนินการไปแล้ว           

เพ่ือเป็นประกันการช าระค่าเสียหาย 
(4)  ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเต็มจ านวนหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของ       

ผู้ว่าจ้าง 
(5)  เรียกให้ช าระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายตามจ านวนดังกล่าวในข้อ 3 วรรคห้า และข้อ 

9(3) และค่าเสียหายอื่นใดท้ังสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างนอกเหนือจากการริบหลักประกันตาม ข้อ 11 (4) 
การช าระค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวในข้อ 13(1) (2) และ (5) ดังกล่าวข้างต้น     

ผู้รับจ้างตกลงยินยอมน ามาช าระให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในก าหนด 15(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ      
จากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ผู้รับจ้าง
ยินยอมช าระดอกเบี้ยเพ่ิมอีกต่างหากในอัตราร้อยละ 15(สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถึงวันที่  
ผู้รับจ้างได้น าเงินมาช าระจนเต็มจ านวน 

ข้อ  15.  การว่าจ้างตามสัญญานี้ ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างมีฐานะเป็น
ลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

ข้อ  16.  ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ ไปให้ผู้ อ่ืนรับจ้างช่วง           
อีกทอดหนึ่ง 

ข้อ  17.  ผู้รับจ้างจะต้องสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้าง 
และต้องส่งหลักฐานการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้ผู้ว่าจ้างเมื่อร้องขอ 

5. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
5.1 การส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นประจ า

ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวม 12 เดือน  
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5.2 การจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 

2564 รวม 12 เดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องและครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว                

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4 

 7. อัตราค่าปรับ 
            ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งสิ้นตามสัญญา 

8. วงเงินในการด าเนินการ 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายในวงเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน

สามหมื่นบาทถ้วน)  

9. ข้อสงวนสิทธิ์ 
9.1 ผู้รับจ้างที่ได้รับการตกลงว่าจ้าง จะต้องท าสัญญาว่าจ้างกับส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
9.2 ในกรณีที่ส านักงานปลัดกระทวงคมนาคมมีความจ าเป็น ไม่อาจท าสัญญาตามที่ได้เจรจา  

ตกลงว่าจ้างผู ้รับจ้าง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ หรือไม่ได้รับ 
การจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างนั้น
ต่อไปได้ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการว่าจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน และผู้ยื่นข้อเสนอ  
ไม่มีสิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  

11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

   ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขท่ี ๓๘ ถนนราชด าเนินนอก 
   แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ 
   โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๘๙๓๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๘๖๓ 

ชื่อผู้ติดต่อ             : นายสินปวีณ์ ค าเอ่ียมรัตน์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Sinpavee.k@mot.go.th  
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๓-๓๐๒๗, ๐-๒๒๘๓-๓334 
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