
  
                         
            

ข้อก าหนดรายละเอียดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีภารกิจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ  
ซึ่งการด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน บุคคล     
ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ  ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของราชการ ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม    
ในกิจกรรมของรัฐ งานบริการงานยานพาหนะ เป็นภารกิจหนึ่งที่เห็นสมควรให้มีการด าเนินการจ้างเอกชน
ด าเนินการแทนได้ และปัจจุบัน ส านักงาน ก.ค.ศ. มีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่ องจาก 
มีการเกษียณอายุราชการ ซึ่งมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 
ก าหนดมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ  ไม่สามารถจ้างบรรจุแต่งตั้งแทนอัตราดังกล่าวได้  
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ตามภารกิจของส านักงาน ก.ค.ศ. 

2.  วัตถุประสงค ์  

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส าหรับปฏิบัติงานในภารกิจของส านักงาน ก.ค.ศ.  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อ่ืนใดตามภารกิจที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
มอบหมาย  จ านวน 6 คน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี         
ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน         
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11. ต้องมีผลงานในการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในสัญญาหนึ่งวงเงินไม่น้อยกว่า 
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ต้องมีผลงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งมีผลงานการให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
   4.1  ลักษณะงานจ้าง 
 4.1.1  บริการขับรถราชการส าหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และภารกิจต่างๆ ที่ขอใช้

รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อเดินทางไปราชการและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 4.1.2  ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อย และให้การบ ารุงรักษาขั้นพ้ืนฐานเบื้องต้น รวมถึง

การรักษาความสะอาดของรถราชการ ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให้สามารถน ารถราชการออกใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อมี
การช ารุดตามสภาพการใช้งาน ให้ท าการแจ้งซ่อมต่อเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการรถราชการ เพ่ือท าการซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ตามปกติ  

4.2 ขอบเขตและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
 4.2.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 6 คน         
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมทั้งมีความสามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความช านาญ 
รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนใดตามภารกิจที่ส านักงาน ก.ค.ศ. มอบหมาย 
และผู้รับจ้างต้องมอบอ านาจใหพ้นักงานขับรถยนต์ 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่  ท าหน้าที่ประสานงานกับส านักงาน ก.ค.ศ.  
  4.2.2  ผู้รับจ้างต้องส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบอนุญาต
ขับรถยนต์ ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของพนักงานขับรถยนต์ พร้อมรับรองส าเนา และใบรับรองแพทย์ 
และจัดท าแฟ้มประวัติของพนักงานขับรถยนต์แต่ละคนพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งใช้ส าหรับการตรวจสอบ พร้อมส่งให้กับส านักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  และ     
ให้จัดส่งหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ส านักงาน ก.ค.ศ. นับถัดจากวันลงนามในสัญญาไม่เกิน 30 วัน 
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  4.2.3  ในกรณีที่ทรัพย์สินของส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย หรอื   
ถูกท าลาย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยความประมาทเลินเล่อของ ผู้รับจ้าง หรือในกรณีท่ีพนักงานขับรถยนต์
ของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และชดใช้ความ
เสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี นอกเหนือจากความรับผิดตามกรมธรรม์คุ้มครอง เช่น ความผิดตาม พ.ร.บ. 
จราจร เว้นแต่ ผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย  สูญหาย บุบสลาย หรือถูกท าลายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  
      4.2.4   ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้าง โดยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ให้ความเห็นชอบและต้องมอบกรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการขอประกันภัยดังกล่าว ให้แก่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ส าหรับรถยนต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 8 คัน ดังนี้ 
   (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฮม - 9609 
กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2556   
   (2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฮท - 3927 
กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553   
   (3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฌธ - 9258 
กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551  
   (4) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 7865 
กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551  
   (5) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ฮจ - 1762 
กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนวันที่ 2 ตุลาคม 2550  
 (6) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  ยี่ห้อ NISSAN SYLPHY 1.6V หมายเลขทะเบียน  
5 กว 3572 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
   (7) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา 
  (8) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา 
  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดูแลรถทุกคัน และท ากรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยกรมธรรม์
ต้องระบุชื่อส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้รับประโยชน์ และให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญา และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หลักฐานการช าระเบี้ยประกัน และหลักฐานอื่นๆ จ านวน 
6 คัน ((1) – (6)) ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ จ านวน 2 คัน ((7) - (8)) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน ก.ค.ศ. 
และรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเอง กรณีท่ีพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหาย 
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  นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิด  ในส่วน
ที่เกินกว่าจ านวนเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และส านักงาน ก.ค.ศ. ขอสงวนสิทธิ 
ที่จะยึดหน่วงหลักประกันสัญญาไว้ในขณะที่เกิดการฟ้องคดีให้ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระท า
ตามสัญญาที่จ้างจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และหากคดีถึงที่สุดแล้วเป็นเหตุให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้รับจ้าง ส านักงาน ก.ค.ศ. ชอบที่จะริบหลักประกันสัญญาดังกล่าว มาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด และ
หากยังไม่เพียงพอชดใช้ค่าเสียหาย ส านักงาน ก.ค.ศ. ชอบที่จะเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างได้จนกว่าจะครบ
จ านวนความเสียหาย 
  4.2.5  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานขับรถยนต์ให้ครบตามจ านวนที่ระบุในสัญญา ในกรณีที่
พนักงานขับรถยนต์คนใดปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติไม่เรียบร้อย  อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงาน ก.ค.ศ. มีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงานใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์ทดแทนภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาทดแทนได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและตกลง
ยินยอมให้ส านักงาน ก.ค.ศ. บอกเลิกสัญญาได้ทันที 
  4.2.6  ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหา
พนักงานขับรถยนต์มาทดแทนในวันที่พนักงานขาดงานด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. หรือเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบก่อนทุกครั้งที่มีเหตุจ าเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ การกระท าการใดๆ 
ของพนักงานขับรถหรือผู้ท างานแทนดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระท าของผู้รับจ้างทุกประการ และ
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลดังกล่าวด้วย 
  4.2.7  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาท าความสะอาดรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพ
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ อันได้แก่ ล้างท าความสะอาดภายนอกพร้อมทั้งขัดเงา ดูดฝุ่น ภายในและขัดเบาะที่นั่ง 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการล้างท าความสะอาดรถยนต์ของราชการ รวม 8 คัน 

5.  ข้อบังคับและระเบียบการปฏิบัติงาน 
  5.1 วันและเวลาปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
   - วันท างานปกติ    :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
   - เวลาท างานปกติ  :  ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  
  5.2  วันหยุดงาน 
   - วันหยุดประจ าสัปดาห์   :  วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
   - วันหยุดตามประเพณี     :  วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่ทางราชการก าหนด 
  5.3  รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ 
   5.3.1 พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องมาถึงสถานที่ปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงาน    
ณ ส านักงาน ก.ค.ศ. ไม่เกินเวลา 08.00 น. และลงเวลากลับ 17.00 น. ทุกวันตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  ก าหนด 
   5.3.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการให้บริการรถยนต์ ได้รับข้อมูลการขอใช้รถ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
การให้บริการรถยนต์จะแจ้งให้พนักงานขับรถยนต์ทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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   5.3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้บริการรถยนต์ มอบกุญแจรถยนต์ให้พนักงานขับรถยนต์            
เพ่ือตรวจสอบ เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ การมอบกุญแจรถของทางราชการ พนักงานขับรถยนต์
ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
   5.3.4 การปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง พนักงานขับรถยนต์จะต้องลงบันทึกการใช้รถราชการ 
ตามแบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถราชการ เพ่ือใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและเพ่ือใช้ประกอบการ เบิก – จ่าย 
เกี่ยวกับค่าจ้าง โดยมีรายละเอียด เช่น เวลาออกเดินทาง หมายเลขทะเบียนรถ ระยะทางเลขกิโลเมตรที่
ออกเดินทาง และกลับจากการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม ใน
ใบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
   5.3.5 ในกรณีมีอุบัติเหตุและหรือเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ทีพ่นักงานขับรถยนต์
รับผิดชอบอยู่ให้รีบรายงาน ผู้ควบคุมรถยนต์ทราบทันที และรีบแจ้งบริษัทที่ผู้รับจ้างท าประกันภัย 

5.3.6  ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมกุญแจให้กับผู้ควบคุมรถยนต์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ           
การปฏิบัติงาน 

5.3.7  ในกรณีที่ส านักงาน ก.ค.ศ. มีความจ าเป็นจะต้องใช้พนักงานขับรถยนต์ ของผู้รับจ้าง
มาปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ หรือในวันหยุดและในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานขับรถยนต์ 
มาปฏิบัติงาน ให้กับส านักงาน ก.ค.ศ. ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

5.3.8  พนักงานขับรถยนต์จะต้องดูแลรักษาความสะอาด/รับผิดชอบรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย 
ทุกคันของทางราชการที่ใช้ปฏิบัติราชการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด เรียบร้อย พร้อมให้บริการตลอดเวลา
หากเกิดความช ารุดขัดข้องของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ           
ผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบทันที 

5.4 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้รับจ้างต้องจัดผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เรียบร้อย         

เพ่ือประกอบการตามที่รับจ้าง โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้  
5.4.1  มีความรู้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

  5.4.2  เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี – 55 ปี ซึ่งต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์       
ไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และมีจิตมุ่งบริการ 

5.4.3  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
  5.4.4  ผ่านการตรวจสอบประวัติและความประพฤติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่เป็นการ
กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   5.4.5  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 
และการขนส่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

   5.4.6  ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง หรือเสพสุรามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็น
โรคติดต่อและต้องผ่านการตรวจร่างกายพื้นฐาน สายตา รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรังจากโรงพยาบาล       
ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นในวันที่รายงานตัวของพนักงาน
ขับรถยนต ์

/5.4.7  มีความรู้... 



  
 

-6- 
   5.4.7  มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องเครื่องยนต์ สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ 

มีความรู้การบ ารุงรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ได้ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์
เกิดขัดข้อง 

   5.4.8  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. หรือโรคอ่ืนใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น ความดันโลหิตสูง หรือต่ า จนเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติงาน ตาบอดสี โรคหัวใจ เป็นต้น 

   5.4.9  พ้นพันธะทางทหาร 

6. การจ่ายเงินค่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานขับรถยนต์เป็นรายเดือน เป็นเงินไม่ต่ ากว่าเดือนละ             

10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม 
ของพนักงานขับรถยนต์ตามที่กระทรวงแรงงานก าหนด 

 การว่าจ้างตามรายละเอียดนี้ ไม่ท าให้พนักงานขับรถยนต์มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือ  
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของส านักงาน ก.ค.ศ. ตามกฎหมายแรงงาน 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน รวม 9 งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

สวัสดิการต่างๆ ที่ผู้รับจ้างมอบให้พนักงานขับรถยนต์ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างจะต้อง เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

7. ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อหนึ่งข้อใด ส านักงาน ก.ค.ศ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง 
ได้ทันที ในกรณีส านักงาน ก.ค.ศ. ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด าเนินการดังนี้ 

7.1 ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10  ของราคาค่าจ้างทั้งหมด และต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 
100.00 บาท นับแต่วันที่ผู้รับจ้างท าผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ด า เนินการ             
ให้ถูกต้องตามสัญญา หรือจนกว่าส านักงาน ก.ค.ศ. บอกเลิกสัญญา 

7.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. มีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) ตามเหตุที่ท าให้เกิด
ความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ จากผู้รับจ้างหรือพนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมา 

 7.3  นอกเหนือข้อ 7.1 และ 7.2 แล้ว  
  7.3.1 กรณีท่ีพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงานสายไม่เกิน 30 นาท ี       
คิดค่าปรับเป็นเวลา 30 นาที เป็นเงิน 50.00 บาท และหากมาปฏิบัติงานหลังเวลาที่ก าหนดเกิน 30 นาที       
แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดค่าปรับ 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 100.00 บาท  

7.3.2 กรณทีี่พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานเกิน 4 ชั่วโมง คิดค่าปรับ       
1 วัน  เป็นเงิน 500.00 บาท และค่าปรับตามข้อ 7.1 
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8. การเพิ่มหรือการลดขอบเขตของงานจ้างพนักงานขับรถยนต์ 
  การเพ่ิมหรือลดขอบเขตของงานท าให้ผู้รับจ้างต้องลดจ านวนพนักงาน หรือเพ่ิมจ านวนชั่วโมง
ท างานจากเวลาที่ก าหนดในระเบียบการท างาน ส านักงาน ก.ค.ศ. และผู้รับจ้างตกลงที่จะเพ่ิมหรือลดค่าจ้าง
โดยถือเอาเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ดังนี้ 
  8.1 ในกรณีที่มีการลดขอบเขตของงานท าให้มีการลดจ านวนพนักงาน ให้คิดค านวนค่าจ้างลดลง 
จ านวนเงินค่าจ้างที่จ่ายในเดือนนั้นๆ ตามจ านวนพนักงานที่ลดลงหรือจ านวนวันที่ลดลงหรือจ านวนวันที่ลด
ขอบเขตการจ้าง ทั้งนี ้ในการค านวนให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีจ านวน 30 วัน 
  8.2 ในกรณีการเพิ่มขอบเขตของงานท าให้ผู้รับจ้างเพ่ิมชั่วโมงท างาน ให้คิดค านวณค่าจ้างเพ่ิมข้ึน
โดยใช้อัตราต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
   8.2.1 การเพ่ิมชั่วโมงในวันท างานปกติ ก่อนเวลา 8.00 น. และหลังเวลา 17.00 น. ให้คิด
อัตราชั่วโมงละ 50 บาท/คน โดยจะปฏิบัติงานก่อนเวลาหรือหลังเวลาท างานปกติก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
วันละ 4 ชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง 
    8.2.2  การเพิ่มชั่วโมงท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์เต็มวัน            
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ให้คิดวันละ 420 บาท/คน กรณีปฏิบัติงาน          
ไม่ครบ 7 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 60 บาท เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง 
  8.2.3 การปฏิบัติงานในกรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักรไทย ที่ต้องพักแรม 
พนักงานขับรถยนต์จะได้รับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม  
  8.2.4 ในกรณีการอบรม สัมมนา ต้องไปปฏิบัติงานในกรุงเทพ ปริมณฑล และ                           
ทั่วราชอาณาจักรไทย ให้พนักงานขับรถยนต์ได้รับค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
โดยอนุโลม 

9.  วินัยของพนักงานขับรถยนต์ 
  9.1 วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ 

 9.1.1  ไม่ประพฤติตนไปในแนวทางท่ีจะท าความเสียชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะ 
 9.1.2  ใช้กิริยาวาจาสุภาพ 
 9.1.3  ไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน 
 9.1.4  ไม่แพร่ข่าวอกุศลให้ร้ายผู้อ่ืน แอบอ้างท าให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรือก่อให้เกิด  
 ความแตกแยกความสามัคคีในระหว่างพนักงานด้วยกัน 
 9.1.5  ห้ามดื่มสุรา สิ่งเสพติดของมึนเมาและน าของผิดกฎหมายเข้ามาสถานที่ท างานหรือขณะ 
ปฏิบัติงาน 

9.1.6  ไม่หลับระหว่างเวลาท างาน 
9.1.7  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
9.1.8  ไม่เป็นผู้กระท าหรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม 
9.1.9  ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด 
9.1.10 ห้ามด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ ในทางที่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
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 9.2 วินัยในการปฏิบัติงาน 
 9.2.1  เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการท างานและระเบียบการใช้รถยนต์โดยเคร่งครัด 

    9.2.2  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าหน้าที่ท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  9.2.3  พนักงานขับรถยนต์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในเวลาปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์ม
ของบริษัทและมีป้ายชื่อแสดงตนในการปฏิบัติงาน  
  9.2.4  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจิตบริการและให้ความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการ 
  9.2.5  ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง 
  9.2.6  ไม่ละท้ิงหน้าที่ ขาดงานหรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
  9.2.7  ไม่เข้าท างานสายบ่อยครั้ง 
  9.2.8  ไม่จงใจหรือเจตนาปฏิบัติงานให้ล่าช้า 
  9.2.9  ห้ามพนักงานขับรถยนต์ตอกบัตรลงเวลาแทนพนักงานอ่ืน 
  9.2.10  ไม่ปล่อยให้เกิดการสูญเสียแก่เครื่องมือเครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 
  9.2.11  ไม่เปิดเผยข้อความใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการด าเนินการ               
ของส านักงาน ก.ค.ศ. 

9.2.12  ไม่น ารถยนต์หรือยานพาหนะของส านักงาน ก.ค.ศ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
9.2.13  ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมกุญแจให้กับผู้ควบคุมรถยนต์เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจทันที 
9.2.14  พนักงานขับรถยนต์ต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิดในขณะปฏิบัติ

หน้าที่และก่อนการปฏิบัติหน้าที่  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
9.2.15  พนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของส านักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด 

10.   ระยะเวลาการจ้าง   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 –  เดือนกันยายน 2563 

11.  งบประมาณ     
 ภายในวงเงินงบประมาณ 843,600.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

12.  หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) 
 พิจารณาจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ าสุด 
 

  
 
 
 
 


