
  
                         
            

ข้อก ำหนดรำยละเอียดและขอบเขตกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
มีภำรกิจในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในรูปแบบของคณะกรรมกำร  
ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจต่ำง ๆ ต้องมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน ชุมชน บุคคล     
ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพ ปริมณฑล และต่ำงจังหวัด รวมทั้งกำรจัดประชุมสัมมนำในรูปแบบต่ำง ๆ  ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของรำชกำร ให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม    
ในกิจกรรมของรัฐ งำนบริกำรงำนยำนพำหนะ เป็นภำรกิจหนึ่งที่เห็นสมควรให้มีกำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชน
ด ำเนินกำรแทนได้ และปัจจุบัน ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีพนักงำนขับรถยนต์ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร เนื่ องจำก 
มีกำรเกษียณอำยุรำชกำร ซึ่งมติคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนภำครัฐ (คปร.) 
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรและพัฒนำก ำลังคนภำครัฐ  ไม่สำมำรถจ้ำงบรรจุแต่งตั้งแทนอัตรำดังกล่ำวได้  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม
ตำมภำรกิจของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

2.  วัตถุประสงค ์  

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ส ำหรับปฏิบัติงำนในภำรกิจของส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่ำงจังหวัดทั่วรำชอำณำจักร หรือสถำนที่อ่ืนใดตำมภำรกิจที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
มอบหมำย  จ ำนวน 6 คน เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

3.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอรำคำ 
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรี         
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน         
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

/8. ไม่เป็น... 
 



  
-2- 

 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                  12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                  13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

14. ต้องมีจ ำนวนพนักงำนขับรถยนต์ในบริษัทไม่ต่ ำกว่ำ 10 คน โดยต้องมีเอกสำรส่งเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 5 เดือน  

15. ต้องมีผลงำนในกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ในสัญญำหนึ่งวงเงินไม่น้อยกว่ำ 
200,000.00 บำท (สองแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เชื่อถือ ต้องมีผลงำน 
ที่สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลงำนกำรให้บริกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  

4. รูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ 
   4.1  ลักษณะงำนจ้ำง 
 4.1.1  บริกำรขับรถรำชกำรส ำหรับ รับ – ส่ง เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน และภำรกิจต่ำงๆ ที่ขอใช้

รถยนต์ส่วนกลำง เพื่อเดินทำงไปรำชกำรและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มอบหมำย 
 4.1.2  ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบควำมเรียบร้อย และให้กำรบ ำรุงรักษำขั้นพ้ืนฐำนเบื้องต้น รวมถึง

กำรรักษำควำมสะอำดของรถรำชกำร ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพ่ือให้สำมำรถน ำรถรำชกำรออกใช้งำนได้ตลอดเวลำ เมื่อมี
กำรช ำรุดตำมสภำพกำรใช้งำน ให้ท ำกำรแจ้งซ่อมต่อเจ้ำหน้ำที่ดูแลกำรให้บริกำรรถรำชกำร เพ่ือท ำกำรซ่อมแซมให้
ใช้งำนได้ตำมปกติ  

4.2 ขอบเขตและหน้ำที่ของผู้รับจ้ำง 
 4.2.1  ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนที่มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จ ำนวน 6 คน         
มีอำยุใบอนุญำตฯ มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี มีควำมสำมำรถขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้เป็นอย่ำงด ีรวมทั้งมีควำมช ำนำญ 
รู้จักเส้นทำงในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล ต่ำงจังหวัด หรือสถำนที่อ่ืนใดตำมภำรกิจที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มอบหมำย 
และผู้รับจ้ำงต้องมอบอ ำนำจให้พนักงำนขับรถยนต์ 1 คน เป็นเจ้ำหน้ำที่  ท ำหน้ำที่ประสำนงำน                 
กับส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
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  4.2.2  ผู้รับจ้ำงต้องส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำใบอนุญำต
ขับรถยนต์ ส ำเนำหลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำของพนักงำนขับรถยนต์ พร้อมรับรองส ำเนำ และใบรับรองแพทย์ 
และจัดท ำแฟ้มประวัติของพนักงำนขับรถยนต์แต่ละคนพร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ำยไว้ 
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบ พร้อมส่งให้กับส ำนักงำน ก.ค.ศ. ในวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง  และ     
ให้จัดส่งหลักฐำนกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำไม่เกิน 30 วัน 
  4.2.3  ในกรณีที่ทรัพย์สินของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับควำมเสียหำย สูญหำย บุบสลำย หรอื   
ถูกท ำลำย ในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยควำมประมำทเลินเล่อของ ผู้รับจ้ำง หรือในกรณีท่ีพนักงำนขับรถยนต์
ของผู้รับจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์และชดใช้ควำม
เสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี นอกเหนือจำกควำมรับผิดตำมกรมธรรม์คุ้มครอง เช่น ควำมผิดตำม พ.ร.บ. 
จรำจร เว้นแต่ ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำย  สูญหำย บุบสลำย หรือถูกท ำลำยนั้นเกิดจำกเหตุสุดวิสัย  
      4.2.4   ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ 
ผู้รับจ้ำง โดยท ำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ให้ควำมเห็นชอบและต้องมอบกรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐำนกำรขอประกันภัยดังกล่ำว ให้แก่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ส ำหรับรถยนต์ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวน 8 คัน ดังนี้ 
   (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมำยเลขทะเบียน ฮม - 9609 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 15 สิงหำคม 2556   
   (2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมำยเลขทะเบียน ฮท - 3927 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2553   
   (3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมำยเลขทะเบียน ฌธ - 9258 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2551  
   (4) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมำยเลขทะเบียน ฮฉ - 7865 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2551  
   (5) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมำยเลขทะเบียน ฮจ - 1762 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 2 ตุลำคม 2550  
   (6) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมำยเลขทะเบียน ฮข - 5781 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2548  
  (7) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA หมำยเลขทะเบียน ภบ - 9129 
กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 11 ธันวำคม 2544  
 (8) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  ยี่ห้อ NISSAN SYLPHY 1.6V หมำยเลขทะเบียน  
5 กว 3572 กรุงเทพมหำนคร  จดทะเบียนวันที่ 26 ธันวำคม 2561  
  ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงต้องดูแลรถทุกคัน และท ำกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ โดยกรมธรรม์
ต้องระบุชื่อส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นผู้รับประโยชน์ และให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำนตำมที่ระบุไว้ ใน
สัญญำ และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หลักฐำนกำรช ำระเบี้ยประกัน และหลักฐำนอื่นๆ จ ำนวน 
8 คัน ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอกเอง กรณีที่พนักงำน 
ขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
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  นอกจำกนั้นผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำละเมิด  ในส่วน
ที่เกินกว่ำจ ำนวนเงินคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และส ำนักงำน ก.ค.ศ. ขอสงวนสิทธิ 
ที่จะยึดหน่วงหลักประกันสัญญำไว้ในขณะที่เกิดกำรฟ้องคดีให้ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำ
ตำมสัญญำที่จ้ำงจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด และหำกคดีถึงที่สุดแล้วเป็นเหตุให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้รับจ้ำง ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ชอบที่จะริบหลักประกันสัญญำดังกล่ำว มำชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมด และ
หำกยังไม่เพียงพอชดใช้ค่ำเสียหำย ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ชอบที่จะเรียกร้องเอำจำกผู้รับจ้ำงได้จนกว่ำจะครบ
จ ำนวนควำมเสียหำย 

  4.2.5  ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งพนักงำนขับรถยนต์ให้ครบตำมจ ำนวนที่ระบุในสัญญำ ในกรณีที่
พนักงำนขับรถยนต์คนใดปฏิบัติงำนไม่มีประสิทธิภำพหรือประพฤติไม่เรียบร้อย  อันอำจเป็นเหตุก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อส ำนักงำน ก.ค.ศ. ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงำนใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร และผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำพนักงำนขับรถยนต์ทดแทนภำยใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง หำกไม่สำมำรถจัดหำพนักงำนขับรถยนต์มำทดแทนได้ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดสัญญำและตกลง
ยินยอมให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. บอกเลิกสัญญำได้ทันที 
  4.2.6  ในกรณีที่พนักงำนขับรถยนต์มีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำ
พนักงำนขับรถยนต์มำทดแทนในวันที่พนักงำนขำดงำนด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงเอง ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. หรือเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ทรำบก่อนทุกครั้งที่มีเหตุจ ำเป็นดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรกระท ำกำรใดๆ 
ของพนักงำนขับรถหรือผู้ท ำงำนแทนดังกล่ำว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้รับจ้ำงทุกประกำร และ
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของบุคคลดังกล่ำวด้วย 
  4.2.7  ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำท ำควำมสะอำดรถยนต์ ให้อยู่ในสภำพ
สะอำดเรียบร้อยอยู่เสมอ อันได้แก่ ล้ำงท ำควำมสะอำดภำยนอกพร้อมทั้งขัดเงำ ดูดฝุ่น ภำยในและขัดเบำะที่นั่ง 
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดรถยนต์ของรำชกำร รวม 8 คัน 

5.  ข้อบังคับและระเบียบกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 วันและเวลำปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง  
   - วันท ำงำนปกติ    :  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
   - เวลำท ำงำนปกติ  :  ตั้งแต่เวลำ 8.00 น. – 17.00 น.  
  5.2  วันหยุดงำน 
   - วันหยุดประจ ำสัปดำห์   :  วันเสำร์และวันอำทิตย์ 
   - วันหยุดตำมประเพณี     :  วันหยุดนักขัตฤกษ์ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
  5.3  รำยละเอียดและวิธีปฏิบัติ 
   5.3.1 พนักงำนขับรถยนต์ทุกคนจะต้องมำถึงสถำนที่ปฏิบัติงำนและลงเวลำปฏิบัติงำน    
ณ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ไม่เกินเวลำ 08.00 น. และลงเวลำกลับ 17.00 น. ทุกวันตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ก ำหนด 
   5.3.2 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรให้บริกำรรถยนต์ ได้รับข้อมูลกำรขอใช้รถ เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล
กำรให้บริกำรรถยนต์จะแจ้งให้พนักงำนขับรถยนต์ทรำบ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
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   5.3.3 เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลให้บริกำรรถยนต์ มอบกุญแจรถยนต์ให้พนักงำนขับรถยนต์            
เพ่ือตรวจสอบ เตรียมควำมพร้อมของยำนพำหนะ กำรมอบกุญแจรถของทำงรำชกำร พนักงำนขับรถยนต์
ต้องลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   5.3.4 กำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง พนักงำนขับรถยนต์จะต้องลงบันทึกกำรใช้รถรำชกำร 
ตำมแบบฟอร์มใบอนุญำตใช้รถรำชกำร เพ่ือใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและเพ่ือใช้ประกอบกำร เบิก – จ่ำย 
เกี่ยวกับค่ำจ้ำง โดยมีรำยละเอียด เช่น เวลำออกเดินทำง หมำยเลขทะเบียนรถ ระยะทำงเลขกิโลเมตร ที่
ออกเดินทำง และกลับจำกกำรปฏิบัติงำน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ตำมแบบฟอร์ม ใน
ใบรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   5.3.5 ในกรณีมีอุบัติเหตุและหรือเกิดควำมเสียหำยแก่รถยนต์ที่พนักงำนขับรถยนต์
รับผิดชอบอยู่ให้รีบรำยงำน ผู้ควบคุมรถยนต์ทรำบทันที และรีบแจ้งบริษัทที่ผู้รับจ้ำงท ำประกันภัย 

5.3.6  ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมกุญแจให้กับผู้ควบคุมรถยนต์ หลังเสร็จสิ้นภำรกิจ           
กำรปฏิบัติงำน 

5.3.7  ในกรณีที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้พนักงำนขับรถยนต์ ของผู้รับจ้ำง
มำปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนปกติ หรือในวันหยุดและในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้ำงจะต้องให้พนักงำนขับรถยนต์ 
มำปฏิบัติงำน ให้กับส ำนักงำน ก.ค.ศ. ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 

5.3.8  พนักงำนขับรถยนต์จะต้องดูแลรักษำควำมสะอำด/รับผิดชอบรถยนต์ที่ได้รับมอบหมำย 
ทุกคันของทำงรำชกำรที่ใช้ปฏิบัติรำชกำรให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ สะอำด เรียบร้อย พร้อมให้บริกำรตลอดเวลำ
หำกเกิดควำมช ำรุดขัดข้องของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งส ำนักงำน ก.ค.ศ. หรือ           
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยทรำบทันที 

5.4 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน  
ผู้รับจ้ำงต้องจัดผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เรียบร้อย         

เพ่ือประกอบกำรตำมที่รับจ้ำง โดยก ำหนดคุณสมบัติผู้เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
5.4.1  มีควำมรู้ไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ 

  5.4.2  เพศชำย อำยุตั้งแต่ 25 ปี – 55 ปี ซึ่งต้องมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์       
ไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ำมหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งมีบุคลิกภำพ มนุษย์สัมพันธ์ และมีจิตมุ่งบริกำร 

5.4.3  มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ตำมระเบียบกรมกำรขนส่งทำงบก 
  5.4.4  ผ่ำนกำรตรวจสอบประวัติและควำมประพฤติจำกกองทะเบียนประวัติอำชญำกรรม

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำของศำลในคดีอำญำ เว้นแต่เป็นกำร
กระท ำผิดโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

   5.4.5  มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 
และกำรขนส่ง หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

   5.4.6  ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุรำเรื้อรัง หรือเสพสุรำมำปฏิบัติหน้ำที่ ไม่เป็น
โรคติดต่อและต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยพื้นฐำน สำยตำ รวมถึงโรคติดต่อร้ำยแรงเรื้อรังจำกโรงพยำบำล       
ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้รับจ้ำงต้องส่งเอกสำรเกี่ยวกับรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้นในวันที่รำยงำนตัวของพนักงำน
ขับรถยนต ์

/5.4.7  มีควำมรู้... 
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   5.4.7  มีควำมรู้พ้ืนฐำนเรื่องเครื่องยนต์ สำมำรถขับรถเกียร์ธรรมดำและเกียร์ออโต้ได้ 

มีควำมรู้กำรบ ำรุงรักษำเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ได้ และสำมำรถแก้ไขเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำได้ในกรณีรถยนต์
เกิดขัดข้อง 

   5.4.8  ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. หรือโรคอ่ืนใดที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
เช่น ควำมดันโลหิตสูง หรือต่ ำ จนเป็นอันตรำยแก่กำรปฏิบัติงำน ตำบอดสี โรคหัวใจ เป็นต้น 

   5.4.9  พ้นพันธะทำงทหำร 

6. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้พนักงำนขับรถยนต์เป็นรำยเดือน เป็นเงินไม่ต่ ำกว่ำเดือนละ             

10,500 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน) และต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ประกันสังคม 
ของพนักงำนขับรถยนต์ตำมที่กระทรวงแรงงำนก ำหนด 

 กำรว่ำจ้ำงตำมรำยละเอียดนี้ ไม่ท ำให้พนักงำนขับรถยนต์มีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือ  
มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ตำมกฎหมำยแรงงำน 

 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยเดือน รวม 12 งวด เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

สวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ผู้รับจ้ำงมอบให้พนักงำนขับรถยนต์ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ผู้รับจ้ำงจะต้อง เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

7. ค่ำปรับ 
  หำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำงข้อหนึ่งข้อใด ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญำจ้ำง 
ได้ทันที ในกรณีส ำนักงำน ก.ค.ศ. ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องยินยอมให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ด ำเนินกำรดังนี้ 

7.1 ปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10  ของรำคำค่ำจ้ำงทั้งหมด และต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 
100.00 บำท นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงท ำผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อหนึ่งข้อใด จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร              
ให้ถูกต้องตำมสัญญำ หรือจนกว่ำส ำนักงำน ก.ค.ศ. บอกเลิกสัญญำ 

7.2 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้ำงชดใช้ค่ำเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) ตำมเหตุที่ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ จำกผู้รับจ้ำงหรือพนักงำนที่ผู้รับจ้ำงส่งมำ 

 7.3  นอกเหนือข้อ 7.1 และ 7.2 แล้ว  
  7.3.1 กรณีท่ีพนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงเข้ำมำปฏิบัติงำนสำยไม่เกิน 30 นำท ี       
คิดค่ำปรับเป็นเวลำ 30 นำที เป็นเงิน 50.00 บำท และหำกมำปฏิบัติงำนหลังเวลำที่ก ำหนดเกิน 30 นำที       
แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดค่ำปรับ 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 100.00 บำท  

7.3.2 กรณทีี่พนักงำนขับรถยนต์ของผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติงำนเกิน 4 ชั่วโมง คิดค่ำปรับ       
1 วัน  เป็นเงิน 500.00 บำท และค่ำปรับตำมข้อ 7.1 
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8. กำรเพิ่มหรือกำรลดขอบเขตของงำนจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์ 
  กำรเพ่ิมหรือลดขอบเขตของงำนท ำให้ผู้รับจ้ำงต้องลดจ ำนวนพนักงำน หรือเพ่ิมจ ำนวนชั่วโมง
ท ำงำนจำกเวลำที่ก ำหนดในระเบียบกำรท ำงำน ส ำนักงำน ก.ค.ศ. และผู้รับจ้ำงตกลงที่จะเพ่ิมหรือลดค่ำจ้ำง
โดยถือเอำเกณฑ์ตำมที่ตกลงกัน ดังนี้ 
  8.1 ในกรณีที่มีกำรลดขอบเขตของงำนท ำให้มีกำรลดจ ำนวนพนักงำน ให้คิดค ำนวนค่ำจ้ำงลดลง 
จ ำนวนเงินค่ำจ้ำงที่จ่ำยในเดือนนั้นๆ ตำมจ ำนวนพนักงำนที่ลดลงหรือจ ำนวนวันที่ลดลงหรือจ ำนวนวันที่ลด
ขอบเขตกำรจ้ำง ทั้งนี ้ในกำรค ำนวณให้ถือว่ำหนึ่งเดือนมีจ ำนวน 30 วัน 
  8.2 ในกรณีกำรเพิ่มขอบเขตของงำนท ำให้ผู้รับจ้ำงเพ่ิมชั่วโมงท ำงำน ให้คิดค ำนวณค่ำจ้ำงเพ่ิมข้ึน
โดยใช้อัตรำต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 
   8.2.1 กำรเพ่ิมชั่วโมงในวันท ำงำนปกติ ก่อนเวลำ 8.00 น. และหลังเวลำ 17.00 น. ให้คิด
อัตรำชั่วโมงละ 50 บำท/คน โดยจะปฏิบัติงำนก่อนเวลำหรือหลังเวลำท ำงำนปกติก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน
วันละ 4 ชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง 
    8.2.2  กำรเพิ่มชั่วโมงท ำงำนในวันหยุดประจ ำสัปดำห์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์เต็มวัน            
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลำหยุดพัก ให้คิดวันละ 420 บำท/คน กรณีปฏิบัติงำน          
ไม่ครบ 7 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 60 บำท เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง 
  8.2.3 กำรปฏิบัติงำนในกรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วรำชอำณำจักรไทย ที่ต้องพักแรม 
พนักงำนขับรถยนต์จะได้รับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง และค่ำที่พัก ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังโดยอนุโลม  
  8.2.4 ในกรณีกำรอบรม สัมมนำ ต้องไปปฏิบัติงำนในกรุงเทพ ปริมณฑล และ                           
ทั่วรำชอำณำจักรไทย ให้พนักงำนขับรถยนต์ได้รับค่ำพำหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  
โดยอนุโลม 

9.  วินัยของพนักงำนขับรถยนต์ 
  9.1 วินัยเกี่ยวกับควำมประพฤติ 

 9.1.1  ไม่ประพฤติตนไปในแนวทำงท่ีจะท ำควำมเสียชื่อเสียงมำสู่หมู่คณะ 
 9.1.2  ใช้กิริยำวำจำสุภำพ 
 9.1.3  ไม่กระท ำหรือสนับสนุนให้มีกำรทะเลำะวิวำทหรือท ำร้ำยร่ำงกำยเพ่ือนร่วมงำนและผู้อ่ืน 
 9.1.4  ไม่แพร่ข่ำวอกุศลให้ร้ำยผู้อ่ืน แอบอ้ำงท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำนหรือก่อให้เกิด  
 ควำมแตกแยกควำมสำมัคคีในระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน 
 9.1.5  ห้ำมดื่มสุรำ สิ่งเสพติดของมึนเมำและน ำของผิดกฎหมำยเข้ำมำสถำนที่ท ำงำนหรือขณะ 
ปฏิบัติงำน 

9.1.6  ไม่หลับระหว่ำงเวลำท ำงำน 
9.1.7  ห้ำมเล่นกำรพนันทุกชนิด 
9.1.8  ไม่เป็นผู้กระท ำหรือให้ควำมร่วมมือในกำรโจรกรรม 
9.1.9  ห้ำมพกพำอำวุธทุกชนิด 
9.1.10 ห้ำมด ำเนินกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ ในทำงที่ผิดต่อกฎหมำยและศีลธรรมอันดี 
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 9.2 วินัยในกำรปฏิบัติงำน 
 9.2.1  เคำรพและปฏิบัติตำมระเบียบวินัยในกำรท ำงำนและระเบียบกำรใช้รถยนต์โดยเคร่งครัด 

    9.2.2  เชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งเจ้ำหน้ำที่ท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. มอบหมำย 
  9.2.3  พนักงำนขับรถยนต์ต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยในเวลำปฏิบัติงำน ตำมแบบฟอร์ม
ของบริษัทและมีป้ำยชื่อแสดงตนในกำรปฏิบัติงำน  
  9.2.4  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจิตบริกำรและให้ควำมช่วยเหลือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เดินทำงไปรำชกำร 
  9.2.5  ไม่แจ้งหรือรำยงำนเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง 
  9.2.6  ไม่ละท้ิงหน้ำที่ ขำดงำนหรือหยุดงำนโดยไม่มีเหตุอันควร 
  9.2.7  ไม่เข้ำท ำงำนสำยบ่อยครั้ง 
  9.2.8  ไม่จงใจหรือเจตนำปฏิบัติงำนให้ล่ำช้ำ 
  9.2.9  ห้ำมพนักงำนขับรถยนต์ตอกบัตรลงเวลำแทนพนักงำนอ่ืน 
  9.2.10  ไม่ปล่อยให้เกิดกำรสูญเสียแก่เครื่องมือเครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 
  9.2.11  ไม่เปิดเผยข้อควำมใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือควำมลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร               
ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

9.2.12  ไม่น ำรถยนต์หรือยำนพำหนะของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
9.2.13  ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมกุญแจให้กับผู้ควบคุมรถยนต์เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติภำรกิจทันที 
9.2.14  พนักงำนขับรถยนต์ต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรำ หรือของมึนเมำทุกชนิดในขณะปฏิบัติ

หน้ำที่และก่อนกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
9.2.15  พนักงำนขับรถยนต์ต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของส ำนักงำน ก.ค.ศ. อย่ำงเคร่งครัด 

10.   ระยะเวลำกำรจ้ำง   
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 –  เดือนกันยำยน 2562 

11.  งบประมำณ     
 ภำยในวงเงินงบประมำณ  1,050,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  

12.  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ใช้หลักเกณฑ์รำคำ (Price) 
 พิจำรณำจำกผู้เสนอรำยละเอียดถูกต้องตำมเงื่อนไขและรำคำต่ ำสุด 
 

  
 
 
 
 
 
 


